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 گفتار پیش

 

ی نیروهای انه طلباصالحکارانه و  ایران، هنگامی که راهکارهای سازش در    1340ی  در دهه
مدار، گران سیاسی و قانونشکست انجامیده بود، زمانی که همه کنشمخالف رژیم شاه به
  های نوپایی بار سنگین مبارزه را به دوش کشیدند. بردند، سازمانسرمی در زندان یا تبعید، به 

ناچار راه مبارزه قهرآمیز چریکی را  خفقان و سرکوب موجود، به برای شکستن جو  ها  آن
ها سالها برای رسیدن به  ی این سازمانگذشته برگزیدند. جوانان برومند، جسور و از جان 

جوانان  ترین، پاکترین، و دالورترین  در این راستا خون آگاه آزادی و برابری تالش کردند.  
نج اسارت و شکنجه را بر خود هموار کردند تا  کشور بر زمین ریخت و بسیاری درد و ر

اقتدار حکومت متکی بر نیروهای سرکوبگر، در هم شکست و راه قیام مردم ایران هموار 
اثرگذار این دوران، »سازمان مجاهدین خلق ایران« بود. بدیهی    هایشد. یکی از سازمان 

ی »برتولت برشت«: گفته به ما  ا  عاری از اشتباه نبوده است  هاکرد این سازمان است که عمل 
  
از دل گرداب  ندگان،یآ  یآها - بلع  دیجهمی   رونیب  یشما که  را  ما    است.   دهیکه 

 .... دییبگو یزیسخت ما هم چ یاز زمانه  دیزنما حرف می  یهااز ضعف یوقت
 

سر برآوردن   ها گذشته است، شاهدفشانیها و جانها سال از آن فداکاریاکنون که ده
شماری هستیم که های تلویزیونی بی ها، و برنامه ها، کتاب ها، مقاالت، مصاحبه سخنرانی

پردازند. در نمایی آن نیروهای مبارز از جمله مجاهدین می سیاهدر قالب نقد و بررسی به 
 هدف و ماجراجو معرفیخواه و فداکار آن روزها را افرادی بیها، جوانان آرماناین برنامه 

را که خرافات و توهمات تنیده بر اندیشه و باورها ها  آن  یهای روشنگرانهفعالیت  ند.کنمی



اندیشی و دگراندیشی آن جوانان برومند و فداکار را  شمارند. نو زدود، کفر و نفاق می را می 
 دهند. ی از این یا آن فرد »منحرف« نسبت می پذیرتاثیررا به خوانند و آن گمراهی می

 
این    .  امسازمان سیاسی و چریکی مجاهدین خلق ایران بوده عضو  ی  من سالیان دراز

است که خود و همراهانم در آن تشکیالتی  ی درونهاو دگرگونی  رویدادهابیانگر  کتاب  
 .  بخش و سودمند باشدآگاهی  های این کتابدادهامیدوارم ایم. بوده سازمان شاهد
تر آسانرا    رویدادهاتا    داستانی بیان شده استی  شیوهبه   کتاب  درگوها  وگفت برخی  
 بازگو کند.  
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 پگاه  ی   واپس

 

  ده یچیپ یسرباز ناکیبو کهنه و یهاخود را در پتو  انیگذشته بود. زندان شبمه یاز ن یپاس
 وقالب آهنی  قفل و    شیسا  یکف سلول خفته بودند. ناگهان صدا  نیچرک  یلویز  یروو  

ی نابهنگام  مامورکه  کرد. همین  داریاز خفتگان را ب  یبرخ  ،خته یدر هم آم  یهاگامتاپ تاپ  
پر  یزندان  دو  ،باز کرد را  16در سلول شماره   از خواب  که    محمد  چشم.  نددی آن سلول 

 افتاد گفت:زندان  ماموربه 
   .یاومد یچ یبرا دونمیم -

 آسمان برد: ها را به از جا پاشد، دست
 1.جان خواهم داد یعدالت و آزادگسپاسگزارم که در راه   -

بانگ شد و با    دهیشن  زین  گریدباز شدن قفل چند سلول    یکه گذشت، صدا  یلخت
م  ینا منظم   یهاگام از راهرو  امیخت.  گذشتندیکه  آوا  یصدا  در هم    ن  یواپس  یپا و 
با   یانیزندان م  نیشیپ  ارانی  که  بدرود  ن  ،گفتندی خود  و  مه یسکوت  بود  شکسته  را  شب 
  ی ها از بردن زندانکرده بود. نا بهنگام بودن صدا  داریها را بسلولاز    یاریبس  نانیسرنش

 .  دادی اعدام خبر م یبرا ایو  ییبازجوبه 
خواب    ماندهیتا باق  دیمالیم بود، چشمانش را    دهیاز خواب پر   لشدر سلو  ]آوخ[  میابراه

   یی صدا   پراند.      جاو او را از    دیسلولش کوبآهنی  به در    یی. ناگهان ضربهدیبشوها  آن  را از
 گفت:  خندان

 
تهران، انتشارات رسا، چاپ   ، از کودتا تا انقالب«، غالمرضا نجاتی  ، » سالۀ ایران  2۵تاریخ سیاسی    .   1

 .406، ص  13۸6هشتم،  
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  . خدا فظ.برنیجان، ما رو دارن ما برام -
بود.   سعید  طنهم  یخداحافظ  یصدابعد  صدای  راهرو  در  و    ن یراهانش  انداخت 

بامداد    2از    شیپ  یقیدقا  بود.  ن یاوجا زندان    نیاکرد.    ت یسرا  2سلول بند    20  یهمهبه 
جمشیدیه منتقل کردند.    پادگانزندانیان را دستبند زدند و با یک لندرور ارتشی به بود که  

 پادگان بردند.  دفتر اتاقی دربه  اعدام رامحکومان به 
 شانافسر زندان، نام و مقامبودند.    ستاده یچون شبح اچند تن  اتاق،  فضای اندوهبار    در

نماینده مذهبی    ی وساواک، پزشک قانون  ندهینماسرگرد دژبان،  برزبان آورد.  یک  را یک به
و  یشگیروال همحاضران شناساند. نماینده مذهبی، که یک ستوان دوم دژبان بود، بهرا به
خداوند  .  میبسم اهلل الرحمان الرح»کرد و گفت:    انیکه داشت، رو به زندان  یشغل  یاقتضابه 

 «جاودانه.....  یو زندگ ردیگیاز ما مرا آن  ه اراده کندگااست و هر   دهیما بخشرا به  یزندگ
 :دیاش دوسخنان انیم رسول

خودمون انتخاب    و. راهمون رمیترسنمی  . ما از مرگستیالزم ن  یدلدار  !هبس   -
 . میکرد

مرگ   یکه در چند قدم  یشد جسارت جوان سرخ  تا بناگوش  نماینده مذهبی    صورت
درون خود پناه برد و ساکت شد. به  یخواررهیکرد، از ننگ ج  یشرمنده کرد. درنگبود او را  
  ف یکه رد  یانیاز زندان  کی   قلب هر   یرا رو  یپزشک  ی جلو آمد گوش  ی قانون  پزشک 

. سپس زدی م یتندبه شانسالم بودند فقط نبض انیاو زندانبودند گذاشت از نظر  ستادهیا
با نبض   یشده بود رفت. قلب او هم سالم ولدسته دار مهار    یصندل  یاصغر که روسراغ  به 

اشاره کرد و    زیم  یرو  یهاکاغذ و قلمبه   ،جلو آمد  ی دژبان گام  سرگردگزارش شد.  تند،  
 گفت:

 .  ینسیبنو ون روخودتهای ه خواست نی آخر  دیتونیم -
 

 افزود:که پیام مرگ داشت،  ییبا صدای مذهبی نماینده 
 . ینسیبنوتون هس  اسمکه به  یکاغذ یرو ون روخودت تیوص -
  ینام پدر و نام خانوادگ  ،ی نام اعدام  ک،یهر  یباال  بودند.  زیم  یکاغذ، روبرگ    ندچ

نوشتند، اصغر که    ی چند سطر  ک ی  خم شدند و هر  ز یدور م  ی زندان  چهاربود.  نوشته شده  
را جلوش گرفت    ی، کاغذی مذهبینمایندهنشسته بود    یصندل  یرونداشت،    ستادنیا  ینا

رو المپ  چرخاند.  ز یم  یو  را  سالمت  همه  کنارش  کمال  با  که  هش  ی نوشتند   یاریو 
گناه   ای  یکوتاه  تواندی مآنچه که    یبراخود    کانی. از نزدسندینوی خود را م  ینامهوصیت
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را  بخاطر شهادتشان، غم و عزا خواستند که  ها آن   خواستند و ازپوزش ایشان باشد  در حق 
 نوشت:   یکی بخود راه ندهند.

 قاب سیفورت یعدد ساعت مچ کی نقد و الیضمناً مبلغ حدود هشت هزار ر    -
شهرباندر    یمشک تحو  ی زندان  که  شد  گرفته  من  نگرد  لمیاز  .  دی ریبگ  د،یداده 
جامعه،  در راه خدمت به .  دی صرف کن ریپول را در راه خ یول من باشد، یادگاریساعت

  ید.کوشا باش
   :دآور شدیا یگرید و
  توسط ساواک ضبط شده است، که آنچه  لیوسا  یمن، مقدار  ی ریموقع دستگ  -

 لیساعت و وسا  ،دو تخت  چهیتخت و قال  کی  یاند از: قالعبارت  هست  ادمی
 1. دیریبگ لیتحو دیتوانی را که م میفرد

 
، نقطه  4/3/13۵1آن بامداد،    خی خود را امضا کردند و با نوشتن تار  ینامه وصیتهر کدام  

 نقش بست.  کاغذ  بر  شانی زندگ انیپا
داد تا او هم    یمذهب  ندهیدست نماامضا کرد و به  کیبه  کی  را  هانامهوصیت  سرگرد،
 بفرستد.  ارتش   یبه دادرسامضا کند و  
پادگان    اتیکه در حارتشی    لندروربه ها  آن   اعدام قفل شد. محکومان به   یهادست
 بود منتقل شدند. منتظرشان 
و    چیو از پ  دیچیراست پاز اتوبان کرج بهلندور  از حرکت گذشته بود که    ساعتنیم
پوشانده بود که    غرب تهران را  یها بیابانچنان  غبار شب همماهور گذشت.  تپه   خم چند
 .  دیرس تگریدژبان در چ ریت  دانیمبه لندرور

شب  تهران آغوش  د  دهیآرم  یبهار  یدر  مردمان  و  مردمانش  و شهر  گریبود.  ها 
اندک بودند  در خواب بودند.    گذشت،یم  تگریچ  ابانیبخبر از آنچه در  یب  رانیاروستاهای  
ا   یشهروندان را م  نیکه  از آرم  شناختندی جوانان  آرزوناو    دن یرس  یعنی  ،هاآن  یهاها و 

  ی سربلند  ی را که برا  ییهاکه قلب  دانستی نم  یکس  و آباد، با خبر بودند. آزاد    یکشوربه 
جوان برومند    پنج  یزندگو شمع    دیگلوله خواهند در  کیبا شل  گرید  یلحظاتتا    دیتپیمها  آن
 خواهد افتاد. خاک غرقه در خونشان به  کریپ خاموش خواهد شد و  ،نیسرزم نیا

 
در آنجا دستگیر شده بود، آورده بود. این خانه   نژادفیمحمد حنکه    ییهاز خانساواک  را    هاچهیقالقالی و    1.

 ، از هواداران سازمان بود. انیمحمودحاجعطااهلل  به  و وسایل آن متعلق
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  و با   دیچیپی شب م  کریدر پ  یسرد  می. نسستادیباز ا  یکیاز تار  ییدر گوشه  لندرور
هان بود . سحرگاساختی در برهوت م  یآلودوهم  یصدا  ابان،یبخس و خاشاک  لرزاندن  

 یبازو بود.  چنان قفل  ها همکردند. دست  ادهیپ  پیاز ج  ی گریپس از د  یکی  جوان راپنج    که
   شد. مهار  سربازیدست در  کی هر

روشن   یهابا چراغ   یرنگ ژاندارمر  رهیت  ونیشبح کام  ان،یایب  یشیگرگ و م  یدر هوا
 ،فرمانده خوددر انتظار فرمان  آتشی. سربازان جوخه خوردیچشم مبه  دانیم از یکنجدر 

روشن نور    هینگاهش درسابودند. افسر تیر جلو کامیون ایستاده بود.    نشسته  ونیدر کام
کام  دهیتاب دنبال    ادهیپ  نیمحکومون،  یاز  را  لندرور  از  او  کردمیشده   را  کی  چیه. 

دانست که خبر بود و نمیبیها  آن  ینهیشیدانست. از پها نمیآناز    ینشانونامشناخت، نمی
ناشناس   یهاکریفقط پ  اش زدهرتیها صادر شده بود. نگاه حآن  ربارانیچگونه حکم تچرا و  

 یگاهصبح  یو در خنکا  شدندیمرگ برده م  گاهیجابه   و آرامباک  بی   که  دیدیرا م  ی رانیاس
  ی مرگ  یزاوحشت  ی والیهراس از هبی  هاآن.  دادندیم  امیپهم  به   ،گنگ و کوتاه  یبا جمالت

 .داشتندی اعدام گام بر م  یچوب  یهارک یطرف تبود به کرده    نیکم  شانی که در چند قدم
پنجم   نفر  اثر  به   ن یمحکوماصغر،  بر  او  بود.  شکنجه، از    یناشسخت  هایآسیباعدام 

 رساندند.   ربارانیت رکیتاو را به  سرباز،دو . رفتیراه م یسخته ب
  دهید  ،کنار چند ماشین خاموش   ،رهیت  یو شد اجسام  تر، آمدیآنسو  یظیغل  یکیتار  در

کارگزاران  آن .  شدیم نماها  دژبان،  افسر  بودند.  نما  ندهیاعدام  دادستان    ینده یساواک، 
نظامی،  ارتش،   دادگاه  قانونمنشی  زندان،پزشک  افسر  مذهبی،  نماینده  تیر،    ی،  و  افسر 
و   یبودند تا شاهد اعدام پنج محکوم دادگاه نظام دهکشور آم یاز روزنامه رسم یخبرنگار

 باشند.   مرگ آنان  دییتأ
  ی آمبوالنس فرو شکست. شدی م  کیکه نزد ینیماش یبا زوزه ابانیآور بوهم سکوت
  ی آرامبه   دی از راه رس  آمد ی م  ریت   دانیمشدگان به اعدام   پیکربردن    یمعمول براکه طبق  

 گرفت.  هان آراملود سحرگاآغمرنگ و کم یاهیپارک کرد و در س ونیکامکنار 
خش خش  ر،یت  دانیدر م  شنودوگفتاز    یگنگ ناش  یهمهنرم باد و هم  یصدا  یالبال

 .  شدی م ده ینیز شن دندیدوی هر سو مکه به  ییصحرا یهاموش 
گاهی روزی دیگر از زندگی  صبح  یدیکه سپاز آن  شیدستور داشت پی اعدام  جوخه 
 کند. ربارانیآورده بودند ت  ریت دانیمرا که به  یپنج جوانرا نوید دهد، 

کردند.    چیناب پطمرگ،    یپنج چوبه آن سحرگاه را به   انیقربانآتش،  یسربازان جوخه 
 جوخه آتش  یروبه    محمد را    دگانی چشم بند دبا گذاشتن    خواستیمسربازی     کههمین
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 گفت: وارفرمانده  یببندد، او با صالبت
 1! دمی فرمان آتش منبند! خودم   وچشمم ر -

با چشمان    چ،یپنابطاعدام،  همان گفتند. پنج محکوم به   زیرسول، محمود و اصغر ن  د،یسع 
و تاریکی آن  سکوت بر  خواندیعاشورا م ارتیاصغر که زبودند ناگهان بانگ  ستاده،یاباز، 

 طنین انداخت.   ،برهوت
گرفتند.   یجا های اعدامدر برابر ، دودو به ، آتش یجوخه ان سرباز ،ریدستور افسر ت به
 افسراعدام قرائت کرد.  ی دادستان حکم دادگاه نظامی را در مورد پنج محکوم بهنماینده 

 ایستاده واعدام، یک سرباز  تیر با صدای بلند دستور »درجا« داد. در برابر هر محکوم به 
زانو  یک   بر  و  ،  نشستهسرباز  کردند  جوخه کمین  سربازان  بودند.  شلیک    آتش، یآماده 
 شلیک کنند.   را تیربار نشانه گرفتند تا با فرمان آتش، سینه قربانیان  خود را به  هایتفنگ

 ذهن محمد شکفت.، در  زندگیسال  سه وسی سرگذشت  ی  نکات برجستهیک آن،    در
 

 یوسفمکتب حاج 

که بیشتر میانسال و یا پیر بودند گرد آمده  یی مرد  یوسف، عده شب جمعه در مکتب حاج 
یکی از   نوجوان هم در گوشه وکنار نشسته بودند. این مکتب دربودند. چند پسر بچه و  

هر هفته در آنجا جلسه قرائت    بود.شاهپور  های سنتی شهر تبریز در حاشیه خیابان  خانه 
و   کردمینشین قرائت آهنگی دلبا   یوسف شعار آیاتی از قرآن راشد. حاج قرآن برگزار می

  پرداخت. ن می شاترجمه و تفسیرسپس به 
یوسف که نگران گرایش جوانان به افکار الحادی و کمونیستی بود، گاهی در حاج

از کتاب  جلسات خود، را  بخشی  مارکسیستی  بودنمیهای  نادرست  بر   خواند و همانجا 
میها  آن وانگشت  میرا  ها  آن  گذاشت  بود  محکوم  جلسات  همین  در  محمد  کرد.  که 

مارکسیسم    نژادحنیف کنجکاوانه  درباره  او  پویای  ذهن  و  بود  شنیده  خواستار چیزهایی 
 آشنایی با آن بود. 

رسیده بود و از هر سو صدایی در پایان  یوسف به حاجیک شب هنگامی که سخنان  
یده یلبش رو  پشتی سیاهی  تازگی سایهنوجوانی که به شد،  ستایش از استاد شنیده می 

 گفت:استاد بلند خطاب به بود، از کنار پدرش پا شد و با صدای  

 
گفتار سربازی که در بازگویی  سایت همبستگی ملی،    ،رفت«عروسی میبه   اله »گوییقمبر گرفته از    .1

 میدان تیر حضور داشته است. 
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 نمیاد!یوسف! از قرآن  تو شمشیر بیرون حاج -

نو  اعتراض  در هم  صدای  ابرو  برخی  شنیدند.  همه  را  کالم  جوان  بعضی  کشیدند. 
او آفرین گفتند و این شنیده  انگاشتند و تنی چند با نگاه خود به و نابجا  نوجوان را بیهوده  

 نژادمحمد حنیف تا روزی در جایی نقل کنند. آن نوجوان  سپردند    شانژرفای حافظهبه را  
  1بود.

 

 دوران نوجوان  

  متولد   ز ی( تبریشاهپور )ارتش فعل  ابانیخ  ه یدر حاش  در کوچه صدر  ریفق  ییدر خانواده   محمد
تا داد  می  تن نیسخت و سنگ  ی هاکار. به گذراندی م  یرا با سخت  یجواننوشده بود. دوران 

 جوانانتا    رفتی م  زیباغ گلستان تبرساعات فراغت به خود را فراهم کند. در    لیتحص  نهیهز
 2درست برگرداند. راه بهرفتند، ی مبیراهه را که  یهنجارنا

محافل در شده بود و  مندعالقهو فلسفه  اتیجلسات شعر و ادببه رستانیدر دوره دب
 .  شدی حاضر م یو روشنفکر یادب

  ی ایگذراند اما ذهن پو  زیتبر  اتیدر دانشکده ادب  کسالیاز قبول شدن در کنکور،    پس
  ه دانشکد  یها کرد و راهر. پس دانشکده ادبیات را  کردمی  وجوجسترا    نیاز ا  شیاو ب

 کرج شد.  یکشاورز
 رستانیدر خانواده خو گرفته بود و در دوران دبستان و دب  یبا مذهب سنتکه  این   با  او

 ریبود. قرائت قرآن را بدون تفس یشیبود، اهل مطالعه و ژرف اندفعال    یمحافل مذهبدر  
. جستی م لیعلت و دل زیهر چ  یپرسشگر بود و برا. همه جا  رفتیپذی نم  ات،یآ لیتحلو 
 خودبه  ها رانگاه  شدیهرجا وارد م  و  نیو مت  بلندقامت، آرامجسور و  بود    یجوانمحمد    
درس    طی. رفتار و منش او در محدیرسیمنظر  به  روکمظاهرش اخمو و  . گرچه گرفتیم

احترام دو خوابگاه دانشکده،   بود که  سال دوم دانشکده انگیخت.  ر میب  را  گرانیچنان 
بود  یکشاورز دانشجوهم  که   کرج  چند  با  حسین  گرید  یمذهب  یسو  جمله  از   ،
به روحانیاحمدی  یک  فکر  ،  که محمد  افتاد.    ییدانشجواسالمی    انجمنتشکیل 

دانشکده شد.  اسالمی  انجمن   نی اول  ینده یبود نمابرای مدیریت انجمن  فرد    ترینسته یشا
انجمن،    ینیدبینش   این  این انجمن،  بسیار فاصله داشت.    و فقاهتی  با اسالم سنتی در 

 
 . 22  ، هدی صابر، صفحهعشق «  مانی. از کتاب »سه هم پ  نژادپدر محمد حنیف  ،گفتار حمداهلل  .1
 . 21  صابر، صفحه، هدی  عشق «  مانیبرگرفته از کتاب »سه هم پ  2.
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بدون تبلیغ    اسالم  را  دانشجویانفعالیت    .کردمی تقلید  اسالمی  راستای انجمن  در   ،
و  زدایی  خرافه اسالم  دادن  از  آن  چهرهنشان  از  عقالنی  کردن  ای  پربار  برای  این بود. 
حنیفکنش به   نژادها،  دینی  اندیش سراغ  چندی  بامیمندان   گووگفت بهها  آن  رفت. 
در  نشست.  می دینی،وجوجستاو  مبانی  از  فهمی خردمندانه  روحانیان   ی  از  بسیاری  با 

حنیف  بود.  گرفته  تماس  جعفری»روشنفکر«،  محمدتقی  با  رابطه  این  در  مرتضا  ،  نژاد، 
محمد ، سید غفوری، علی گلزادهشبستری  -، محمد مجتهدطالقانیمحمود  ، سید مطهری
سید بهشتی خسروشاهی،  محمدهادی  حجتی،  سید  کرمانی  جواد  آیتی،  ابراهیم  محمد   ،

جزایری مرتضا  سید  زنجانی،  و    و....  ابوالضل  بود  گووگفتدیدار  یی نتیجهبهاما    کرده 
 بخش نرسیده بود.  رضایت

و چند روحانی دیگر در قم، هنگامی    اهلل بهشتیآیت بعد از دیداری با  نژاد  حنیف بار،  یک
 گفت: اهلل میثمیراهش، لطفهمگشت، به تهران بر می که به 
 1ام کاری بر نمیاد. خودمون تکیه کنیم، از روحانیونباید به  -

 

 مسجد هدایت

توانست نمی   تجربه کرده بود  زی در تبر  دست یته  ییکه فقر را در خانواده   نژادف یمحمد حن
را   خود  نارسا  برچشم  ب  هایی انبوه  به ببندد.    اش رامونیپ  یهایعدالتی و  و  هر  او  انجمن 

 .دیکشی در جامعه بود سرک م یرییتغخواهان که  یمحفل
کنجکاو   دانشجوی  این  پیدابهسرانجام،  راه  هدایت  سخنان کنمی   مسجد  پای  د. 

نشیند. در این  می   و دکتر یداهلل سحابی  طالقانیاهلل محمود  ، آیت مهندس مهدی بازرگان
به  اسالم  مذهبی،  می شیوهکانون  تبلیغ  نوین  به یی  خلقت  داستان  قرآن،شود.   روایت 

خوانی داشته باشد. تکامل جامعه  شود که با تکامل طبیعی داروین همیی بیان می گونهبه 
های ماند. احکام و فرکنمی   شود که پیمودن راه خدا را تداعیشکلی تعریف می بشری به 

و   شیمی  و  فیزیک  با  منطبق  همه  خداپرستی  و  وحی  مسئله  مطهرات،  اسالم،  مذهبی 
شود. این گفتمان»روشنفکرانه« و  شناسی تلقی می شناسی و اختر ترمودینامیک و زیست

را به کارایی اسالم در همه جوان ها عرصه   یپسند، در مسجد هدایت، جوانان پرسشگر 
با این تفسیر از اسالم آشنا  از جوانانی بود که در مسجد هدایت  نژادحنیفد. کنمی  امیدوار
   شد.

 
 . 164، صفحه  اهلل میثمی. برگرفته از کتاب »از نهضت آزادی تا مجاهدین« نوشته لطف1
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 میل جبهه

  شاه   یکتاتوری. دگذشتی مصدق ممحمد  دولت دکتر    هی عل  ییآمریکا  یاز کودتا  یسال  ده
 نیدر اکرد.  ترین مخالفتی را سرکوب می و کوچکلگدمال  حقوق شهروندان را  پروا  بی

.  وستیپ آنمصدق آشنا شد و به   یرهبربه   یمل  یبا جبهه   ،نژادف یبود که محمد حنراستا  
و   یمذهب  شیگرا  ،یپس از چند  کرد.فعالیت می  رانیدر ا  یاستبداد سلطنت  هیعل  جبهه  نیا
 کرد.   کینزد ، عضو جبهه ملی،بازرگان یمهندس مهد گروهاو را به   ،یاسیس
 

 ی آزاد نهضت

کند و    تیفعال  یاسالم  تیبا هو یعنوان گروهبه   خواستی م  بازرگانمهدی  گروه مهندس  
گذاری گروه، دنبال  مچندی برای نا حضور داشته باشد.  یمستقل در جبهه مل یونشانبا نام

می  بارزترین  نام  از  یکی  مشروطه  یژگیوگشتند.  قانون  چارچوب  در  که  گروه  این  های 
ی  پیشنهاد  یهاواژه   ن یدر ب  ،روبود. از این   هاستیکموننفرت از    ،کردمی سلطنتی فعالیت  
حزب    که با نام را  واژه حزب  ها  آن   .دندکر  زیپره  «حزب»کلمه    یریاز بکارگبرای نام گروه،  
دانستند. سرانجام، این  نخود  گروه    یبندهیز  گرفته بود،  خودبه  یستیکمون  یروتوده رنگ و  

 فعالیت ادامه داد. را برگزید و زیر چتر جبهه ملی به  ران«یا ینام »نهضت آزادگروه 
حن  شد.  نیز    نژادف یمحمد  آزادی  نهضت  آزاد  یاعضاعضو   یدارا  ینهضت 
در   1یمذهب  ریو غ  یاسیس  ،یمذهب  یشه یسه اند از    ییهاف یگوناگون بودند. ط  یهاشیگرا
باآمده  گروه گرد    نیا آزاد  ت،یروحانکه  این   بودند.    ی تفکر مذهب  یندهینمارا    ینهضت 
  ن ی داشت. بنابر امردم را   جیتوان بس یسنتتیروحان  ،یاما از نگاه نهضت آزاد  شناخت،ینم

  ی برا  زین  روین  نیااز    دیکوشی و م  دی پوشی چشم م  یسنت  تیخود با روحان  یشه یاز تفاوت اند
   2خود استفاده کند.   یاسیمواضع س  غیتبل

ها  آن  شکل گرفته بود.  یمشروطه سلطنتچارچوب قانون  در    ینهضت آزاد  اساسنامه
بود که    ی( بودند. در نهضت آزادیمشروطه )نظام پادشاه  ی قانون اساس  یاجرا  خواستار
 و  زادگانبدیعاصغر  ، علی سعید محسنخودش چون  فکر  هم ی با جوانان  ،  نژادف یمحمد حن
 آشنا شد.  شناس تراب حق 

 
 .93، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حق برگرفته از کتاب    1.

 حاشیه رانده شد. سنتی بود تا اینکه با اتهاماتی بهمدتی دستاویز روحانیت    13۵7قیام  آزادی در  نهضت2. 
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 مردیم یهاجنبش

 یروزیپبه   زین  یور بود و برخشعله  ایدر گوشه و کنار دن  د،یدوران جد  یمردم  یهاجنبش
 یهااز راه انقالب  یستیکمون  نی و چ  یشورو   ریجماهپهناور اتحاد    ی هاکشوربود.    دهیرس

به خشونت کسانها  آن   بودند.  دهیرس  یروزیپبار  چراغ  و  چشم  در    یاکنون  که  بودند 
در شرق    یسوزجنگ خانمان زمان،  پا خاسته بودند. هم به   یو برابر  لتعدا  یوجوجست

از آن  ی تنامیاندام وزیر  یها انسانداشت.    انیجر  ایآس با سالح پس  خود، سبک    یهاکه 
رانده بودند، در    رونیخود ب  هنی متجاوزگر را شکست داده و از    یهایو فرانسو  های ژاپن

که    ی. اخبارکردندی م  ییو خودنما  یستادگیا  ،ییکایتجاوزگران آمر  میعظ  یبرابر زرادخانه 
از   ییو روزنه  افتییبازتاب م  ران یهر روز در اراه داشت  همرا    هایتنامیو  یروزیرنگ پ

و انقالب کوبا    ریمردم الجزا  بخشآزادی . جنگ  شکفتیم  انیگراآرمان   یهادر دل  دیام
 کینزد  یروزیپآن به استبداد را در هم شکسته بودند و هر  استعمار و    میعظ  یهاسد   زین
 ییهاگروه  لیتشک  یبرا  یاشغال شده، جنب و جوش  نیفلسطآوارگان    انی. در مشدندیم

بود.  اشغالگران  ضد   از تالش آنآغاز شده  راه   نیفلسط  یآزاد  یبرا  یاسیس  یهاها که 
با دشمنان   ییارویرومسلحانه به   اتیو عمل  یکیچر  یهاگروه  لینبرده بودند با تشک  ییجابه 

  شگام یپ  عرفات  اسری  ی به رهبرالفتح    ی سازمان نوپا  انیم  نیا. در  شتافتندی خود م  ی لییاسرا
 بود. 

 ل،ییبا اسراصف مبارزه  به   یانبوه  وستن یو پ  نیمردم فلسطسازمان با جلب اعتماد    نیا
 کرد.تجربه می  نیفلسط یاشغال شده  نیزمسر یآزاد یبرا را ییتازه راهکار
 ییگراآرمانبه  رفت،یشمار مهمبارزات آن دوران ب  یزنده  یکه الگو  هادادیرو  نیا 
  . دادی مبارزه بودند سمت و سو م یبرا یراه یوجوجستدر که   یجوانان

 

  حقیقت جوی و  جست در 

 در  کردند،می   مسئولیت  احساس   ایران،  اجتماعی   و   سیاسی   مشکالت   برابر   در   که  جوانانی
 سنگلجی،شریعت   جمله  از  دینی  اندیشاننو  آثار  میان  درها  آن  .بودندراهکاری    وجویجست

 ،آزادی  نهضت نُه نفر از جوانان عضو  کباری.  بودند سرگردان ایشان امثال و راشد کسروی،
واکنش  در یک  گذاری کردند،  را پایه خلق  سازمان مجاهدین  از جمله کسانی که بعدها  

های خود را پیرامون نقش  شنوشتند و پرس   یآزاد  ضترهبری نهای برای  نامه ،  طبیعی
 از جمله نوشته بودند: ها آن  کردند.های اجتماعی و سیاسی مطرح اسالم در فعالیت
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که ما  ها  شما که گفتید ما مسلمان هستیم، پس اسالم ما کجاست؟ در جلسه  -
رسیم. تفاوت ما با جبهه  سیاست نمی یم و از مذهب بهکنمی  فقط تحلیل سیاسی

 ملی در این زمینه چیست؟ 

تشکیل شد. در  طالقانیاهلل و آیت  یی با حضور مهندس بازرگانپس از چندی، جلسه 
 در پاسخ گفت:نهضت آزادی بود،  که مغز متفکر بازرگانس دنمهاین جلسه  

این قبیل مسائل،  این حرفی که شما می  - تحلیل اسالمی و  یعنی روش  زنید، 
ی زندگی  تومان هزینه   4000خواهد و خرج دارد. خود من در ماه،  می خیلی وقت  

تأمین کنم. خوب، کار مردم هست کار  را  آن  دارم و باید در شرکت کارکنم تا
 1ماند. کارها نمیهم هست و وقت زیادی برای این دانشکده

 
بازرگان آزادی«،  گذاربنیاناز  ،  مهدی  »نهضت  آموخته ان  استاد   یدانش  فرانسه، 
را نیز راهی برای اصالحات در جامعه    یصادتهاى اقفعالیتدار بود. او  دانشگاه و کارخانه

ظاهر روشنفکر به با هر آخوند  عضو نهضت آزادی،  مسلمان،  گر  کنشوانان  ج   دانست.می
پرسش را داشتند    نیهمند،  کردمید  که برخورافراد مبارز و با سواد مسلمان    و هر یک از
  ی را پیش پاحل   راهکند و کدام  جامعه را تحلیل می   یچگونه مسائل پیچیده که مذهب  

 گذارد.می  روانشیپ
 یخوش فکر زمان، پاسخ  ونیو نه روحان  یو مذهب در نهضت آزاد  استینه مردان س

گر مذهبی نداشتند. جوانانی که بر اساس اعتقاداتشان دنبال  کنش  جوانان  یهاپرسش   یبرا
 رهنمودی اسالمی برای مبارزه بودند. 

  «»روشنفکر زمانیروحان  سراغ در قم به   ی ثمیاهلل مو لطف   نژادف یمحمد حنکه    کباری
 اش را در آورد، دفتر یادداشت  یاو گفتند، بهشترفتند و پرسش خود را به سید محمد بهشتی  

   جوانان گفت:  ن یکرد و در پاسخ ا ادداشتی سؤال را
 ]بازرگان[  . مهندس است تابکبهترین   «راه طی شده»در شرایط فعلی کتاب  -

  2را انجام داده است.نفره کار چندین نفر واقعا یک
 

رفته    یمذهبدستورهای  بسته دنبال انجام  چشم  ی،مذهب  نااز مبارز  ی برخپیش از این،  
به ها  آن   .بودند ایران  تبدیل  در خانه نواب صفوی دور کرسی  یک کشور اسالمی،  برای 

 
 . 96، صفحه  اهلل میثمیرگرفته از کتاب »از نهضت آزادی تا مجاهدین« نوشته لطفب. 1

 . 163، صفحه  اهلل میثمیبرگرفته از کتاب »از نهضت آزادی تا مجاهدین« نوشته لطف  .2
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  کشیدند. می  را رژیم  ترور مقامات    ینقشه حکومت اسالمی برای رسیدن به نشستند و  می
از    یبراشاه شدند که    میاختالفات درون رژ  زیبه چند ترور زدند و حتا دستاودست  ها  آن
ان  یی»فداراستا بود که    نیدر ااستفاده کرد.  ها  آن  خود، از   طلبقدرت    یبرداشتن رقبا  انیم

در یک نشست که این گروه عقیدتی بر قرار  را ترور کردند.    رینخست وز  ،رزم آرااسالم«  
کرد که   قانعرا    یاسالم با گریه نواب صفو  انییفدا  یاز اعضامظفر ذوالقدر  کرده بود،  

   کند.او واگذار دربار را به ریافتخار ترور عالء وز
یی داشت هرگز جوانان فعال  یی در فضای رسانه ها که بازتاب گستردهگونه فعالیتاین 
 ت آزادی را به خود جذب نکرد. در نهض

هم    یکه دست  دندیرس  یکسان   یهاکتابانجام بهسر  ،یگر نهضت آزادکنش  جوانان
  طالقانی سید محمود و   یسحابیداهلل  ، مهدی بازرگان یهاداشتند. کتاب   یمبارزات در عمل

 مذاقشان نشست.  به 
آشنا    ، که با علوم جدید نیز1340تا    1320ی  هامندان دینی در دههبرخی از اندیش 

و فروپاشی باعث تضعیف باورهای دینی  را    روز و مدرنیتهجدید به علم    نسل  شیگرابودند،
از مفاهیم   ییتازه  ریبر آن شدند که تفسرو  دانستند. از ایناعتقادات سنتی و مذهبی می 

تفسیری که    خدا( کنندبی  عتی جهان )طب  یهاده ی پداز  را جایگزین تفسیر سکوالر  دینی  
کار تولیدات فرهنگی  دست بهها  آن  سو نشان دهد.دین و علم را با یکدیگر سازگار و هم

 نوین شدند.   ییشیوهبه 
بازرگانمهندس    آیتمهدی  شریعتی  ،یسحابیداهلل    ،طالقانیمحمود  اهلل  ،  و    علی 

های جهان و  پدیده ها  آن   اند.دهیراستا کوش  نیدر اکم و بیش،    یهمگ  سروش   میعبدالکر
ند که هم با علم روز خوانایی داشته باشد و  کنمی   یی بیانگونهبه   نقش و رسالت انسان را

دار نکند و مفاهیم دینی را در کنار علم روز زنده نگه  جایگاه دین را در باورها خدشه هم  
 دارد.  

  نیقوان  خود را در چارچوب های فعالیتی همه با باور به ارکان دین، نهضت آزادی، 
چیز   ینیو خانه نش  دیتبع  و  زندانجز    شانسیاسیفعالیت    یینها  جهینت.  دادیموجود شکل م

 نداشت. در پیش  از جو خفقان و سرکوب  رفتبرون یبرا یراه و بوددیگری ن
، شانترین که مهم داشت  ی سیاسی  چند شاخص عمده   ،یآزاد  نهضتهای  فعالیت
دینی جوانان بی  ، مبارزه بادکتر مصدق یانه یگرایمل یهابرنامه به  یبندیپاعبارت بود از 

 ییپررنگ بود. چرا  اریبس  یدر نهضت آزاد  یستیضد کمون  شیگرا  .سمیمبارزه با کمونو  
پرسشگر    ،یستیکموننگرش ضد    نیا به جوانان  ذهن  را  و   سمیمارکس  یمطالعهنهضت 
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کمون برخدادی مسوق    ،سمیشناخت  تحص  ی.  از    یکرده  لی جوانان  نهضت،  جمله  عضو 
بودند که    نیابر    درستیبه   ،نژادفیمحمد حن آزادی چشمباور  با کمونیسم  نهضت  بسته 

باشد که  این   بدون  و  دکنمی   مبارزه را شناخته  می به را  آن  کمونیسم  محکومنقد  و   کشد 
اد.  کنمی برخنژاد  حنیفراستا،    نیدر  آزاد  گریداز    یو  نهضت   یمطالعهبه  ،یجوانان 

  شدند.   مندعالقه سمیمارکس
مبارز و آرمان مبارزه بودند،    ی برا  ینینو  یوه یش  یوجوجستکه در    ییگراجوانان 

 همه منابع   یگسترده  یمطالعهبهها  آن   .ندکردمیرا نیز دنبال    یگرید  یهاآموزه   ستیبایم
 ند. پرداخت یمبارزات

 

 سازمان یی  گشکل

 از رفراندم   شیروز پ. چند  تافتینمرا بر    مدارنو گروه قانودسته    چیشاه، ه  زیگرقانون  میرژ
محمد   گروه از جمله نیعضو اچند و  یسران نهضت آزاد، 1341شاه در بهمن  یشیفرما
 نشان  یریدستگ  نیقلعه افتادند. اقزلزندان شدند و به   ریدستگ  و سعید محسن  نژادفیحن
شکست و   ینمانده بود. در فضا  یباق  تیبه حاکمانتقاد و اعتراض   یبرا  ییکه جاداد  می

 یراه یوجوجست در  د،یمحمد و سع ز،یآممسالمتو   ی از هر گونه مبارزه علن یسرخوردگ
باره    ن یدر ا  دن یشیاند  یبرا  یزندان، فرصت خوب بودند.  بست  بن   ن ی رفت از ابرون    یبرا

ه راهکارکه    ییتجربه   چیبود.  ه  یبتواند  نداشت.  وجود  دهد  ارائه  و   رسه مد  چیمناسب 
 . اموزدیب ایشانرا به  رانیا طیدر شرامبارزه   یکارا برا ی نبود که راه و روش یمکتب

 فرستاده شدند.   یسربازاز زندان، به یپس از آزاد ،و سعید محسن نژادف یمحمد حن
خو در  آذربا  یمحمد  وظ  ی،غرب  جانیو  افسر  عنوان  م  فهیبا  دوره   او.  دیدی آموزش  در 

  نات یهمه تمربهوار کیپرداخت و چریم یفنون نظام یریادگیفراوان بهبا شوق   ی،سرباز
ها که  بودند بعد  یسربازاو در دوره   یهاکه شاهد کوشش  یکسان. دادیمتن    یسخت رزم

  ی پاو در آن دوران    تی فعال  یزهیانگاست، بهنهاده    نایرا بن  یکیسازمان چر  کی  او   دندیشن
  یی وستادسته صد نفره از سربازان ر  کی  فرمانده   ی،دوره آموزش  انیاز پاپس    یبردند. و

 یو در دوره سرباز  دندیدی م  رانیا  یهادر روستا   دستیته  اقشارکه   یشد. در آنجا با رنج
 آشنا شد.    شدندیم دهیکش یگاریببه 

با    ییمطالعه و آشنابه   شیاز پ  شیبود تا ب  یفرصتبرای محمد و سعید،    یسربازدوره  
خود    رامونیپ  یو انقالب  هانهخوایآزاد  یهاجنبشو    بپردازند  رانیدر ا  نیشیمبارزات پ  خیتار
 .  سندبشنارا 
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آن دو   د،یدی را م  دیهرگاه سع  جست.سود میمطالعه    یها براهمه فرصتاز    محمد
برخورد خشونتنشستندیم  گووگفت به  خود    یهاآموخته   از با هر گونه    میبار رژ.  حاکم 

  ی گفتهبجویند. به مبارزه    یبرا  گرید  یراهها  آن   که  کردمی   جابیا  ،زیمسالمت آم  مبارزه
 دبره: یرژ

  نه یباشد مردم گز  یکی  اسلحهبا دست بردن به   هی جرم پخش اعالم  که  یزمان -
 .کنندی مرا انتخاب  دوم

 یکه براداد می ها نشانسالآن   روزمندیو پ زینیز مبارزات قهرآم یجهان یصحنه در
  وجود آورد.و مسلح به  یمخف و منسجم یالتیتشک  دیمبارزات مردم با یرهبر

محمد و   ،یمطالعات  یهایریگجه یها و نتدر برداشت  یو هماهنگ  یاسیس  یفکرهم
آن دو   ،تیو احساس مسئول  یاسیس  یها نشیبدر    یهماهنگکرد.    کینزد  مهبهرا    دیسع

  ی زیره یپابا رژیم حاکم مبارزه   یرا برا  ی سازمان  1344  وریشهر  1۵در  داشت که   را بر آن
دانشجو  یزیچ  کنند.   که  ر  ینگذشت  رشته  ن  ،ی اضیممتاز  ی، رودسر  نیبک یعبدالرضا 

 اقیچنان با اشتقرار گرفت. او    دی سعدوستان و همفکران محمد و    رهیدر داعبدی،  معروف به 
سازمان نوپا    ن یتمام وقت ا   اری کرد وها  را ر   خود  یدرس دانشگاه  که   وست یجمع پ  نیابه 

 شد.  
شاغل بودند.   134۸تا سال  ، عالوه بر کار تشکیالتی هر دو نیمه وقت  دیو سع  محمد

 او  .بود  یکشاورزآالت  ن یمهندس ماش  ی کرج وشکده کشاورزندا  لیمحمد فارغ التحص
مشغول   نیدشت قزو  یهای عمرانو عمران، در پروژه  یآبادان  یدوره آموزش  کی  پس از

 یفعال مزرعه شناخته شد. وقت  و صادق بود که مهندس    یآنقدر در کارش جدکار شد. او  به 
  ی طفره رفت تا وقت آزاد برا  رد،یرا بپذ  یاز کار عمران  یبخش استیاز او دعوت شد که ر

هم در ارتباط با   یاختراع ن،یدشت قزوکه در سر داشت داشته باشد. او در   ییمه برناادامه  
 بود بجا گذاشت.  یکشاورز یهان یاش که ماشتخصص
دانشگاه تهران    یاز دانشکده فن  کیمکانالکتروی  در رشته مهندس    ،محسن  دیسع

 وزارت کشور داشت.  ساتیتأسدر بخش   یاو پست مهمبود. 
با مطالعات   ،یعبد  و  گذشتیاشتغال مبه   دیمحمد و سع  یاز وقت روزمره  یبخش

تشکریگیپ اصول  چگونگ  یالتی،  مبارزات  کی   یبرا  یریعضوگ  ی و  را   یمخف  یسازمان 
مخف  یگروه  لیتشک  یبرا.  موختآ یم و  مرا  آن  که  یرزمنده    د یبا  گفتند،ی»سازمان« 
  ی هایکالسو هم  لیو افراد فام  انیدوستان و آشنا  یاز حلقه  یریارگی  .ندکردمی  یریارگی

  خواستند ی خود م  انیو آشنااز دوستان    ان،گذاربنیان عالوه بر آن،  شروع شد.    یدانشگاه
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ب هدف ها که از  میانجیاز    یاری کنند. بس  یها معرفآنرا به   مسئلهی که جوانان معتقد و 
فعاالن انجمن    نی که ا  ندکردمیخبر بودند، فکر  یرزمنده ب  یسازمان  لیتشکبرای    ایشان
فکر    ، یاسالم از    یتعداد  ب یترت  ن یبد  اند.جوانان  ریسا  یاجتماعو    ینید  آموزش در 

در آمدند.  ها آن نشانونام یسازمان ب یاعضا فیطشدند و در  یها معرفآنبه انیدانشجو
ا آموزش    ن یشرکت کنندگان در  م  جیتدربه   ی. شمار دندیدیمسازمان،  تا    شدند ی غربال 

.  ندیآدر    یسازمان نوپا و مخف  تیعضوبه  بودند  یمبارزات  یشهیرگ و ر  یکه دارا  یکسان
  ط یرا که با شرا   یکسان  زدندیممحک  افراد را    ت،یدر نقش مرکز  ،یو عبد  دیمحمد، سع

م  شانیریعضوگ بودند  گزرفتندیپذی جور  با  از  ها  آن  یرانه یگسخت  نشی.  تن  چند  حتا 
 : گفتی گذاشته شدند. محمد مکنار  ،یآزاددر نهضت   دیمحمد و سع کیدوستان نزد

 . ندانضباط ناپذیر یها افرادآن -
 

 تیتثبمحمد بر سازمان    یتهیاتوروام یافته بود و  قسازمان  که    یسال بعد، زماناما سه  
 درجه  یهاکادر  را به   ایشانسازمان فراخواند و آموزش  )انضباط ناپذیر( را به افراد    ن یشد هم

  1.ددوم سازمان سپر
  ند یخود را داشتند. برا  یها یژگیو  کی  هرو عبدی    محسن  دیسع،  نژادحنیف   محمد

محمد  .  کردمی   التیتشک  یبرا  یریگو عضو    یسازماندهبه   یانیکمک شا  ها،یژگیو   نیا
  د، یرسی نظر مبه   کت خشک و سا  یفرد  دار،ید  نیداشت که در اول  ن ی و مت  آرام  یتیشخص

قدرت او از  .  شکفتیاش مبر چهره  تیرضابود که لبخند    ییآشنا  کی  یتنها در ادامه
  ی هان اپرسم  یموشکافدر    دیسع  یمندتوان برخوردار بود.  انضباط    و    اقتدار  ت،یخالق  ،یفکر

  ی اسیس  ،یمختلف مذهب  یهانهیزمدر  که  بود    یعیوس  و اطالعات  هوش، حافظهگوناگون،  
و    یطنزپردازخود در    و مهارت  یفرد  یجاذبه. سعید عارف مسلک، از  داشت  یو اجتماع
کارساز  سازمان    یتازه برا  یهارویجذب نبرد. منش و شخصیت او در  می   بهره  یسخنور
کرده    دایپ یو سازمانده  یتئور نهیدر زم  ییبود دست باال  و آرام  ریگکه گوشه   یعبدبود.  
 .بود

توانمند   ی هاکادر  تیگروه فعال مبارز را با هدف ترب  کی  توانست  ایپو تیمرکز  نیا
از صد   شیسال زنده و شاداب نگه دارد و ب 6در طول هی کند و دسازمان یمتک خودبه و

  ی و عدالت اجتماع یدر راه آزاد  ریگیپ ییمبارزه  یبرا راو با تجربه   ده ینفر عضو آموزش د
 کند.  تیترب

 
 مضمون(.به ) نقل  ۵7 فحهص  بازرگانیخاطرات بهمن  کتاب »زمان باز یافته«،  برگرفته از    1.
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دا  شتریب  دیجد   یاعضا  شینگز پ  رهیاز  و همفکران  گرا  ن،یشیدوستان    های ش یبا 
مبارز  گروه    کیکم،  کم  ،یمبارزات_ یاسیگروه س  نیاشکل    نی. بدگرفتیصورت م  یمذهب
 شناخته شد.   یمذهب

  ی هارو ینداشت. گرچه ن  یهراس چندان  یمذهب  یهارو یشاه از ن  میدوران، رژ  نیا  در
حساب به   یرا در صحنه مبارزه چندان جدها  آن   دانست امارا مزاحم می   یمذهب_ یاسیس
 الیخ  یسرشناس مذهب  یهافرستادن چهره  دیتبعکردن و به   یساواک با زندان.  آوردینم

ب  آسوده  های مذهبخود را از    یهارویشاه، ن  یتیامن  یهاروین  یدغدغه   نیشتریکرده بود. 
تجربه   شیها پز سالا  یمردم  جی و بس  یچپ بودند. نقش حزب توده در سازمانده  شیباگرا

  ده یقدرت رسبه هاستیپرچم کمون ریزمان، ز مندروزیپ یهاهمه جنبش یوانگهشده بود.  
و   کردمی   یی چپ را شناسا  یهاشیگرا  یدارا  یهاساواک، افراد و گروه   بنابر این بودند.  
بر دوش    یغرب  یهابود که کشور  ییفه یوظ  نی نظر داشت. ا  ریشدت زبهشان را  هافعالیت

  سم یدر برابر نفوذ و گسترش کمون  یگذاشته بودند تا سدخود در ایران  ی  نشاندهدست   میرژ
 باشد.  انهیدر خاورم

گمان که  چپ    شیگرا  یافراد دارا   یریموضوع، از عضوگ  نیاز ا  یبا آگاه  ،سازمان
مخاطره خود را به   تیتا امن  کردمی   زیپرهرفت تحت نظارت نیروهای امنیتی باشند،  می
 . ندازدین

پوشش  ی مذهب  ش یبر گرا  عالوه بود، عضو جد  ی تیامن  یکه  نیز  برابر ساواک    د ی در 
بود که    ن یا  گر یباشد. شرط د  نانیمورد اطم  ی تیو از نظر امن  ریپذانضباط   ستیبایمسازمان  

داشته    یجامعه آگاه  یهایینداشته باشد. از نارسا  یچندان  یو شغل  یخانوادگ  یوابستگفرد،  
  ی اسیو س  ی اجتماع  طیدر جهت بهبود شرا  رات ییتغ  جادیا  ی برا  یگذشتگبا از خودباشد و  

 آماده باشد. 
بودند. محمد، سع  کپارچهی  یالتیها عضو در تشکده  یاز چند  پس آمده  و    دیگرد 

  کردند. محمد،   دا یپ  یگاهیجا  الت،یتشک  نی در ا  شانیگذارتأثیرتناسب  به   ک یهر    یعبد
 گرفت.  یرهبر مصمم جا کی جایگاهچرا در وچونبی

  

 سازمان در  آموزش

در    ،یتالیتشکروند مطالعات درون    درکه    کردمیان سازمان ایجاب  گذاربنیانی  محوردین
شناسان  اسالم  یهاشهیاند  یمنبعاز هر    شیب  یو اجتماع  یاقتصاد  و  یاسیس  یهانه یزم
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قرار   استفاده  مورد  اهلل  آیت،  بازرگاندی  مهمهندس    یهاکتاب   گیرد.»روشنفکر« 
 برنامه آموزشی سازمان گنجانده شد.  در  دکتر یداهلل سحابیو  طالقانیمحمود سید 

 دیسعیا    نژادف یمحمد حننظر    ریز  ،با شرکت سه تا چهار عضو  یالتیتشک  یهاکالس 
این کالس .  شدیم  برگزار،  محسن و    ینشی گزهای  بخشها،  در  قرآن  و   البالغهنهجاز 
 شد.  ی خوانده و بحث می آزاد نهضترهبران  یهاکتاب

مندان مذهبی بخش مهمی از های اندیشدر ابتدای فعالیت سازمان نوشته که این  با
  سازمان   ی و اجتماع  یاسیس  یمبارزه، اما هیچ راهکاری برای  کردمی ی آموزشی را پر  برنامه 

 شد. یافت نمیها آن در
سازمان بود.  در  درون تشکیالتی    یفراورده  نیاول«  ؟نام »مبارزه چیستیی به جزوه

قلم عبدالرضا ، بهشانگذاربنیانفکری  جزوه، چند ماه پس از تشکیل سازمان، با هم  این
گرفت.    بیننیک جای  آموزشی سازمان  برنامه  در  و  نوشته شد  که    نی ارودسری،  جزوه 
بود، علم    یستیمارکس  یهاروین   ویژهبه و    ی انقالب  یهارو یمبارزات ن  ات یاز تجرب  ییدهیچک

 یهاآموزه  یسازمان را در راستا  ک یاستراتژ  _ یاسیو مواضع س  کردمی   فیمبارزه را تعر
و علم    بارزهعلم م  سمیمارکسبار    نیاول  یبرادر این جزوه،  .  دادی چپ شکل م  یهاروین
   استعمار و استثمار شناخته شده بود. دیبشر از ق ییهار

پا  یچند از  اول  یریگی پس  د  نیسازمان،  آموزش    ت یمسئول  کی  هر  ده،یعناصر 
سازمان    یآموزش  یشبکه  ب،یترت  نیهمعهده گرفتند و بهرا به  دیاز افراد جد  یگروهآموزش  

 .  افتییگسترش م  ییبطور شاخه 
و نامی رسمی  و ناشناخته بود  این سازمان تا شش سال پس از پیدایش خود مخفی  

تا بهمن   که  این   نداشت  این    نیمجاهد»سازمان    13۵0در  نام گرفت. در  ایران«  خلق 
   خواهد شد. نوشته از این پس با نام»مجاهدین« از آن یاد 

 
مجاهدین   توشه سازمان  مذهب  ییبا  اعتقادات  به   یاز  بود.پا  گذاشته  مبارزه   عرصه 

یی باشند راهگشای مبارزه    عاری از خرافاتو    پاالیش شده  یبا اسالم خواستند  میها  آن
 مشکالت سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه را حل و فصل کند.  که بتواند 

راستا   این  بخش  که    چیده شدسازمان  در    آموزش برای  یی  برنامه در  چهار  شامل 
آموزش در    التیاقتصاد و تشک  است،یس  ،یدئولوژیا تفس  یالتیتشک  یهاحوزهبود.    ر یبا 
  ن ی. اشدی البالغه شروع منهج ی شده  نشیگز یهااز خطبه  یبرخ  واز قرآن  ییهژ یو اتیآ
سخن    یچون عدالت و برابر  ی،انسانبزرگ    یهادر راه هدف  یاز فداکار ها  و خطبه   اتیآ
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البالغه که باورشان دشوار بود و در عقل و منطق  نهج  ای  قرآن  یعیطبداشت. مقوالت فوق  
مثل   یوار قرآن و مسائلمعجزه  یهان انداشت. داست  ینامه آموزشبردر    ییجا  د،یگنجینم

ها آن   سازمان نبود.  نیا  یموجودات مبهم، هرگز مورد توجه اعضا  نیجن و فرشته و نقش ا 
  یی که با علم روز خوانا  نی زبان قرآن و وجود هفت آسمان و زمخلقت از    یچگونگ  ریتفسبه 

آن بخش از  ،  اینمهدی موعود نیز اعتقادی نداشتند. افزون بر  و به   اعتنا بودندبی   نداشت
انسان و انسان از  ی  کشبهره   ،قیمومت مرد بر زنی،  تبعیضات جنسقوانین اسالمی که از  

 ی اعتقادی این سازمان جایی نداشت.  در حوزه کردمیدفاع  داریبرده
  و سحابی   طالقانی،  بازرگانمندان دینی مثل  های اندیش مجاهدین مدتی به کتاب 

گوی  زدن اعتقادات دینی به علم روز، پاسخبرای گره  ایشانتوجیهات  اما    بسته بودنددل
 نبود. مجاهدین دنبال راهکاری برای پیشبرد مبارزه خود بودند.   شانهای مبارزاتیپرسش 

تکدست با  سازمان  پ  هیاندرکاران  مطالعه  یمذهب  ینه یشیبر  و  و   یخود  قرآن 
 یخوانهم  یبا مبارزات اجتماع دندکه یگزیمرا بر   یاز متون مذهب ییهابخشالبالغه،  نهج
باشدداشت مه  اطالعات  دندیکوشی .  به که    یبا  روز  دانش  به از  بودند،  آورده  روش  دست 
با اعتقاد  کنند. رهبران سازمان،   دایپ یعلم یهاه یپا یمذهب میمفاه یبرا ینید شانیاندنو

توبه،    یهاقرآن از سوره  اتیآ  یاز برخ   ییخودساخته   یرهایتفسبه  ،ینید  میکامل به مفاه
و...   محمد  انفال،  آنچه    ختندپردای ماحزاب،  دهند هر  نشان  و  تا  اُفت  با  خردورز  انسان 

 ییهانهفته بوده است. بخشاست، در قرآن  آوردهدست در طول زمان به  یتجرب یزهایخ
مذهب را تا اعتقاد به  شدی م  ساختهخود  ی رهایخوش همان تفسدست  ز،ین  البالغهنهجاز  

ا  ی خردمندانه و عقالن زنا    یهابرداشت   نینشان دهد.   یها را در حوزه  یادیبجا، زمان 
  این نتیجه رسیدند که های سازمان به سرانجام، ایدئولوگ.  دادی خود اختصاص مبه   ی آموزش

پ،  . سازمانباشد  مبارزه  یراهگشاتواند  نمی   ییتنهابه متون مذهبی     ک ی  کردن  دایدنبال 
ها در جلو داشته باشد و بتواند مبارزه را از کوره راهی که سالکه راه به  بود ی انقالب یتئور

  بر آموزش سازمان رو  سوی پیروزی هدایت کند. از این آن گیر کرده بود بیرون آورده و به 
 گفت:می نژادفیمحمد حن. فشردی م یپا خود یاعضا یجانبه همه

  ی عمل بوده و برا یبدون راهنما [تابحال]ما   [ملت یشکست خورده ]مبارزات  -
 داشت.  ی انقالب یدئولوژیا کیید  با ی،هر انقالب

  
انجام رسیده  ی که به روزمندیاز مبارزات پ  دی را با  ی انقالب  یتئورسازمان مجاهدین    بنابر این 

 خود را نشان داده باشد. یستگیشاعمل  یدر بوته  دی با یتئور نی . اآموختی مبود 
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 یانسانبرخاسته از خ ردورزی و تجارب    یهایئورتبر  وبیش  وزمند عصر ما کم ریبارزات پ
ها آسمانو فرمان گرفتن از    بیغبا اعتقاد بهدر عصر جدید،    ییمبارزه  چیبود. ه  یمتک
گوی یافتن به یک تئوری انقالبی خردمندانه که پاسخ پس برای دست   بود.  دهینرس  جهینتبه 

کرد و اندیشه را از های مذهبی عبور  شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران باشد باید از دگم
مطالعه با  کاری  چنین  نمود.  آزاد  ارثی  و  سنتی  باورهای    و شناخت   جانبه همهی  اسارت 

 پذیر بود. ها و استفاده از تجربیات دیگر نیروهای مبارز امکانیده درست پد
 

 مبارزه برای عدالت و آزادی

  نسل جوان نبود،   یآن برا  رش یاسالم و پذ  جیسازمان هرگز ترو  گذارانانیبن  یدغدغه 
  جامعه   نژادف یروز بودند. محمد حن  یاسیو س  یاجتماع  یهادرد  یبرا  یحلراهدنبال  ها  آن
 : گفتی او م ستین ریپذدرمان ،دارو زیبا تجو گریکه د کردمی  هیتشب یضیمربه  را

برا  ازین  یراحجبه   یاجتماع  یها درد - و  مبارزه»  دی با  ی جراح  یدارد     را   «علم 
 خود را دارد. یژهیوعلم   ،یآموخت. مبارزه درست مانند پزشک

آموخت.  را  آن پس باید  .استهمان علم مبارزه    سمیمارکس  نژادفیمحمد حناز نگاه  
 .کردمی آن جدا  کیدئولوژیا یجنبهرا از  یستیمارکس اتیدبا  یعلم یجنبه وی 
  زادگان سازمان گذشته بود که اصغر بدیع   انگذاربنیان  نیهماهنگ ب  تیاز فعال  کسالی 
 یدر دانشکده فن  یمیش  یمهندس  اریدر آن هنگام استاد  . اصغروستیپ  یجمع رهبرنیز به 

 ک ینعبدالرضا  )  یعبد ، محسن د یسع ، نژادف یحن محمد  پس    نی تهران بود. از ادانشگاه 
 دادند.تشکیل میرا  سازمان یکادر رهبر ،زادگانو اصغر بدیع  (نیب
 

 های تیم خانه

 اعضا  ییهماگرد   یبرا  یمیخانه ت  نی . چندشدیسازمان افزوده م  یتعداد اعضاکم به کم
 اجاره   را ییخانه  در تهران   که اهل شهرستان بود عضو  کی معموال  شده بود.  لیتشک
چهار عضو در    ای  سه هربار با    یالتیتشکهای  نشستخانه بود.    ن یثابت ا  یو پا  کردمی
اعضای یک . کردمی تیمسئول فعال ک ی نظر ر ی. هر حوزه زشدی برگزار م یمیتهای خانه 
  شناختند. می   شیاز پکه این  نداشتند مگر گریکدیاز  یشناخت چگونهیه یالتیتشک یحوزه
مبارزه    یبرا  جانبه همه  یسازو آماده  یخودساز  ،دوره  ن یدر ا  یالتیتشک  فهیوظترین  مهم
خانه همی،  ستیزساده  ،زیستیهمبود.   در  برنامه   ی،م یت  یهاکاری    ی آموزش  یهاانجام 
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های  ، در خانه که انجام شده بود  یمطالعات رامونیپ  گووگفتشرکت در بحث و  سازمان و  
ها و از خطا یریگشیپ  یو انتقاد از خود برا  یالتیتشکرفقای انتقاد از شد. تیمی انجام می 

توانمند بردن  رنج  ییشناآ  یبرا  یگردجامعه  التیتشک  یهایباال  و  درد  در    یبا  که 
جر   نییپا  یهاه یال ته  انیجامعه  و  از  هیداشت    ، اعضا  ریسا  ییآشنا  یبراها  آن  گزارش 

از اتالف    یریگشیپ  یبرا  یالتی مسئول تشککرد خود در شبانه روز بهاز عمل  قیگزارش دق
بقا  یتیامن  لیمسا  تیرعا  نیتمر  ،وقت م  یمخف  التیتشک  کی  یکه  رقم   ،زد یرا 

سازمان   یاعضا  فیوظا  یهمه در زمره،  جسم و روان  تیتقو  یو ورزش برا  یوهنوردک
 بود. 

  ،یمسئول  ای  عضو   یاز سو  ش،مشخصاتی  همه با    یفرد  د،یجد  یاعضا  نشیگز  یبرا
آن   یهایژگیو  رامونیپ  ی. آنگاه شور و مشورتشدیم  یسازمان معرف  یباال  مسئوالنبه 

 . رسیدیانجام مبه   تیبا نظر مرکز نشیو گزگرفت می صورتفرد 
  

 از سازمان )عبدی( بی   الرضا نیکعبد  خروج

تشک  هنوز نرسبه   الت یعمر  سال  که    ده یسه  مرکز  کیبود  مهم   یادامه   ت،یعضو 
  ی سه راه برا  ،یکرد. عبد  یابی ارزکام  بود نا  جیکه را  یشکلرا به  یالتیتشکهای  فعالیت

 هم رزمانش گذاشت تا  یپا شی ، پاست ده یبست رسبنبه گفت می که  یراهبرون رفت از  
  در پیش بگیرند. راها آن  از یکی

  ج یترور شخص شاه بس  یخود را برا   یرویبود که سازمان همه ن  ن یا  پیشنهاد  نیاول
  ط یو شرا  د یپاشیاداره کشور از هم م  یکنون  یسامانه   شدی شاه ترور ماگر  او،  نظر  به   کند.
 یگاهیجا  توانستی . آنگاه سازمان مشدی قدرت، آماده ممبارز به  یهارو ین  یابیدست  یبرا

 کند.  دایدر اداره امور کشور پ
سازمان به   یانقالب  اتیتجرب  افتیدر  یسازمان برا  یاعضا  کهبود    نیدوم ا  پیشنهاد

مستق  وندند یبپ  ی تنامیومبارزان    ا یو    نیفلسط  بخشیآزاد شرکت  با  مبارزات    میتا  در 
دست ه ب  رانیمبارزه مسلحانه در ا  یبرارا  الزم    یانقالب  اتیها، تجربسازمان   ن یامسلحانه  
 آورند.  

که    یلی با شکل و شما  ،گروه  د ینباشد با  رش یباال مورد پذ  پیشنهاداگر دو  که  این   سوم
 منحل شود. دارد 



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  38

  راهبردش  با  نه   و  بود  سازمان  توان  در  نه  زمان  آن  در  که  بود  سترگی  کار  شاه  ترور
 سازمان  انحالل  معنایبه  نیز،  ویتنام   یا  فلسطین  به  اعضا  یهمه  رفتن.  داشت  خوانیهم
 . بود

 فداکار   و  مصمم  گروه  یک  ساختار  در   سوم که انحالل سازمان بود نیز جایی  پیشنهاد
 .  نداشت چریکی

  برای   تراشیبهانه   بود،  دختری  بهوی    دلباختگی  با  زمانهمی عبدی که  هاپیشنهاد
 عبدی،های  پیشنهادکه  این   پس ازشد.  تلقی می   سازمان  از  گسست  و  مبارزه  از  وادادگی

  ی هااز جمع فاصله گرفت. تالش   کمکم   وی  ،سازمان قرار نگرفتدر    یمورد قبول کس
کاری او با سازمان صورت گرفت هم  یادامه   ی برا  تیمرکز  یاعضا  ریتوسط سا  یاریبس
سرانجام از گروه    یتلف شد. عبد  جهینتی از خروجش ب  وانصراف ا  ینیز برا  یاریوقت بسو  

  آورد. یرو جیرا یزندگجدا شد و به 
افراد   ر یسا  یبرا  رفت،یشمار مبه   شانگذاربنیان از سازمان، که خود از    یعبد  خروج

  گرفت، یکه صورت م  یلیهر دلبه  یعضو تئوریک قو  کی  ییگران آمد. جدا  اریبس  تیمرکز
آزمون و خطا گذاشته بود تا راه  به را  آن  بود که سازمان  ییضعف و شکست برنامه از    ینشان

بعدها  ه شده بود که  افسرد  دادی رو  نی از اچنان    نژادمحمد حنیف .  ند یخود را برگزدرست  
 گفت:   تیمرکز یرفقابه 

  ده یدر همان مقطع از هم پاش  التیفداکار نبود تشک  یهااگر حضور شما بچه -
 بود.

  عناصر مرکزیت   شود،  رهی چ،  شموجودیتبر  که فکر انحالل سازمان  از آن   ش یپ  اما
  ی خوبه ب  نژادف یمحمد حند.  نبرون رفت از سازمان بشناس  یرا برا  ی عبد  زهیتا انگ  نددیکوش
عبدمی که  مطالعات    یدانست  چندان  ییجانبههمه با  عالقه  داشت   یهاآموزش به   یکه 
  ده ی آشکارا د  شیهانوشته او که در    یذهن  یهاتراوش   داشت.ن  ی مذهب  یه یبا ما  ک یدئولوژیا
   .گرفتیالهام م سمیاز مارکس شدیم

آپارتمانی در ساختمان شماره    سعید محسن،  نژادف یمحمد حن بلوار   444و عبدی، 
خود را  ، برادر سعید که ند. عبداهلل محسنکردمی الیزابت اجاره کرده بودند و با هم زندگی 

. کردمی مدتی در این خانه زندگی  و  تهران آمده بود به   کردبرای کنکور دانشگاه آماده می 
یی که از اتاق کناری  هاخبر بود. صداگذشت بی سر ساکنان آن خانه می او از غوغایی که در  

هایی جدی، بین سرنشینان خانه جریان دارد. گووگفتکه داد می رسید نشانبگوشش می 
ها دست باال را داشت. روزی عبداهلل  گووگفت صدای عبدی همواره صدای برتر بود. او در 
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و طول و عرض اتاق    کردمی دید که مرتب سیگار دود  در خانه مانده بود. عبدی را می 
 گفت: و می کردمی یی را تکرار پیمود، و با صدای بلند سرودهمجاور را می

 1یا ماهی.سرت چو مار ماند و پایت چو ماهی، منافقی چه کنی، مار باش  -
  های گرایش   و   شه یبا اندرا  او    یذهن  یریدرگ  بود  یجار  ی که بر لبان عبد  ییسروده
 . کردمی در آن هنگام تداعی  متضاد گروه

رو برخی بر این گمان بودند  عبدی در انجام فرایض مذهبی چندان جدی نبود. از این
   ماتریالیستی بوده است. یهایتئورکه علت گسست عبدی از سازمان، دلبستگی او به 

 مذهبی عبدی را علت جدایی او از سازمان   ایدئولوژی  ضعف  که  نژادف یمحمد حن
مانند خروج عبدی، تقویت ایدئولوژی    ییده یاز بروز پد  یریگش یپ  ی برابرآورد کرده بود،  

سازمان را اعضای    یدئولوژیادر سازمان را در دستورکار قرار داد. وی تصمیم گرفت که  
تقو آموزه ند که  ک  تیچنان  تهاجم  برابر  برای    سمیمارکس  یهادر  این  بنابر  باشد.  مقاوم 

را    ی مذهب  میمفاه  ،یکیالکتید  یوهیشبه   مارکسیسم باید  یمندانه های خردمقابله با آموزه 
خوانی دارد.  کرد. باید نشان داد که این مفاهیم با خرد انسانی همقابل فهم    یی وبازگشا

 را در سطح   یمذهب  یدئولوژیا  ، سمیمارکسزمان مذهب و  هم  یمطالعهکار باید با  برای این 
  برد.کار به  تشکیالتیدرون وزش در آمو  دیآن عمق بخشفهم کرد، به  تیتقو التیتشک

با هیچ سازمان یا زندگی عبدی با هیچ فعالیت تشکیالتی گره نخورد. وی    بعدها  
او  جدایی  چنین رویکردی علت  راه نشد.  گروه سیاسی دارای گرایش مارکسیستی نیز هم

  کرد.تداعی می از سازمان بازگشت به زندگی عادی را 
 

 ی دئولوژ یا  برای تدوین گرویه  تشکیل

  ی سرپرستبه   یولوژئدیگروه ا  نامبهگروهی  درنگ  بی  از سازمان،  یاز برون رفت عبد  پس
شد  کار  به   دست  ،دوستمیهن ی  و عل  روحانیو با شرکت حسین احمدی   نژادف یمحمد حن

پس از چندی،  سازمان بپردازد.    ی دئولوژیا  ن یتدوبه   ،یمطالعه و بحث جمع  یه یساتا در  
 این گروه پیوست.  نیز به  مسعود رجوی

 تجربی بشر مباینتی ندارد،اعتقاد بر این بود که اسالم نه تنها با دستاوردهای علمی و  
 لنینیسم(  _ بلکه برای فهم اسالم حقیقی و انقالبی باید دانش تحوالت اجتماعی)مارکسیسم

 
 .31، صفحه  « چاپ نشر نی، گفتار عبداهلل محسنبرگرفته از »دفتر دوم بهمن بازرگانی  1.
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به  آموخت.  نیز  مارکسیستیرا  مطالعات  گسترش  ضرورت  _ موازات  یک  که  لنینیستی، 
بهشمار میبه  ایدئولوژی مذهبی خود  از  ایدئولوژی  رفت، سازمان در موضع دفاع  تدوین 

یی در باره تاریخ اسالم،  م سیاسی و انقالبی پرداخت. در این راستا، مطالعات گستردهاسال
مبارزات   مانند  مبارزات گذشته  ایدئولوژیک  باره محتوای  ، علویان، سربداران، شیعیاندر 

آیات قرآن برای نهضت مشروطه، جنگل و...در دستورکار قرار گرفت. هم چنین بررسی 
ی و سایر متون اسالمی در برنامه   البالغهنهجن و کار روی  درک مفاهیم »دینامیک« آ

 گروه ایدئولوژی گنجانده شد.  

شده بود. روش شناخت    ین یب  شیبر چهار محور پانقالبی و اسالمی    یدئولوژی ا  نیتدو
 یاز اعضا  یکیهر بخش به   نیتدو  تی. مسئولینیبانبیاء و جهان(، تکامل، راه  یلوژو)متد

نام    یهابحث   یختگیآماز هم  ستیبای نیز م  بینیجهان سپرده شد. بحث   یدئولوژیگروه ا
 گرفت. صورت می  یعنوان کار جـمعشده در باال به برده 

پرداخت و بازده گفتمان    سمیو مارکس  یفلسفه اسالم  یمطالعهبه   ،یدئولوژیا  گروه
قرار    یالتیتشک  یهاحوزه  اریدر اخت  ی«متدولوژ»  نامبه   یصورت مقاالتگروه را به   یدرون

بحث به   یآموزش  یهاکه در گروه  یمقاالت متدولوژ  یه یبر پا  یروحان  نیانجام، حسداد. سر
  ی سازمان جا  ی آموزش  یکرد که در برنامه   نی کتاب »شناخت« را تدو  ود،گذاشته شده ب

   .گرفت
 هیته  دوستمیهن ی  عل» تکامل« توسط    نامبه  یکتاب  ک،یدئولوژیگفتمان ا  یدر ادامه

  ، یحیو تشر ی علم ییگونهبه  کتاب ن یدرون سازمان افزود. ا یمطالعاتمنابع    شمارشد و به 
 .پرداختیم  یانسان و جامعه بشرتکامل  انیجربه 

 ی مایس»  «،انبیاء»شناخت«، »تکامل«، »راه    نی سازمان با عناو  ی کیدئولوژیا   داتیتول 
د  یکیو...    «مسلمان  کی  از  آموزش  یگریپس  برنامه  گنجانده    یدر  اشدسازمان    ن ی . 

بخش  هاکتاب از  م  ینشیگز  یهاسرشار  با    بود  ی مذهب  تون از   هایریتفسهمان  که 
مذهب   یختگیآمدر هم شد. ها داده میآنبه  یستیمارکس میمفاهرنگ و روی  ، ساختهخود

  ی دئولوژیالتقاط در ا به را  آن   یبرخ که    بود  ریگها چنان چشمفراورده  ن ی در ا  سمیالیو ماتر
 اند.نسبت داده
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 های مارکسیستی در قرآن تحلیل "کشفتالش برای "

جامعه  سازمان مجاهدین پس از آشنایی با مارکسیسم، تحول تاریخی جامعه را تا رسیدن به 
بود.   پذیرفته  این کمونیستی  مارکس  بنابر  برروایت  مبنی  جامعه  که  این   ،  تبدیل  »برای 

کمونیستی به   داریسرمایه  دوره  جامعه  یک  از  انتقالی  باید  پرولتاریا  ی  عبور دیکتاتوری 
 کرد«، نیز مورد قبول سازمان بود. 

های مارکسیستی به معنای کنار گذاشتن اعتقادات مذهبی  باور مجاهدین به تحلیل
خوانی دارد، بر این با دانش روز همقرآن  رهنمودهای  که  اینبا اعتقاد به نبود. مجاهدین،  
های مارکسیسم را در این متون  توان یافتهنگری در متون مذهبی می ا ژرف باور بودند که ب

های کشف نکته  یرانیز پیدا کرد. آنگاه آگاهانه راه حق)راه خدا( را پیمود. رهبران سازمان، ب
کند و کاو در  دست آورده بودند به به   یخیتار  سمیالیماتر پنهانی در قرآن، با فهمی که از  

نیز   ایپرولتار  یکتاتوریو د  خیتار  یکیالکتید  لیکه تحلاین اثبات    یبراها  آن  پرداختند.  قرآن
از   هاه یآ  نی در ارا شاهد گرفتند.  سوره قصص    نیآغاز  یهاه یآ  ،شده است  انیدر قرآن ب

ی خود از آیات  در الگوساز  ،مجاهدینشده است.    اد یمستضعفان بر مستکبران    تیحاکم
 « معرفی کردند. ایپرولتاررا همان » اقشار فرودست جامعه یعنی «مستضعفان» قرآنی،
م  یصنعت  دیتول  یدر عرصه   ایطبقه پرولتار  ،یخیتار  سمیالیماتر  در و   ردیگی شکل 

 استناد   بنابر این.  اند( فاقد آناناست که اقشار فرودست جامعه)مستضعف   ییهایژگیو  یدارا
 . استناپذیر  ه یو توجبجا نا یمورد  نیدر چن ی قرآن اتیآبه 
  

مفهوم  پرداخته و    یماد  دیتکامل تول  ینیع  نیقوان  حیتشردر کتاب »فقر فلسفه« به   مارکس
ابزار تول  دهدی نموده و نشان م  انیمولده« را ب  یروهای»ن خود   یبلکه حت  دیکه نه فقط 

ترین  که »بزرگ   شودی . او متذکر مدهندی م  لیمولده را تشک  یروهایاز ن  ییکارگران جز
مولده در   یروهایکننده ن  نیینقش تعبه   است«. مارکس  یخود طبقه انقالب  ه،مولد  یروهاین

مولده و مناسبات   یروهایمتقابل ن  راتیو تأث  یکیالکتیتکامل جامعه اشاره کرده و ارتباط د
، جایگزینی مستضعفان، با پرولتاریا در جایگاه نیروی بنابر این.  دهدی م  ح یرا توض  یدیتول

 مولده، توهمی بیش نیست. 
 

 های مجاهدین، در راستای توجیه علمی مفاهیم مذهبی، رابطه کار و ارزش ایدئولوگ
زدند. این  ی »النجم« گره میاز سوره   39ی  د به آیه کنمی  اضافی را که علم روز تعریف 
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:» لیس لإلنسان اال ما سعی«، یعنی» برای انسان چیزی نیست مگر آنچه را  گویدمی آیه  
اندیشان دینی، این  های سازمان، با الهام از تفاسیر نو که برایش کوشیده باشد«. ایدئولوگ

هیچ   این آیهسان باشد. تی »کار« همند که با تعریف مارکسیسکردمی آیه را جوری معنی 
 ندارد. دکنمی  که ارزش اضافی تولید ینیروی کاربه آن  ربطی

 
ابتدایی در بر پایه  ،رهنمودهای قرآن برای حل و فصل مسایل جامعه ی شرایط زندگی 

 گوی نیازهای آن دوران بوده است.پاسخ زمان پیداش قرآن شکل گرفته است و 
 

 چالش تفکر دیت  و علم  

گرایی ناشی از آموزش و تجربه از سوی دیگر، در ذهن  عقل  سو و از یک  یاعتقادات مذهب
خردمندانه  اثبات وجود خدا و  آورد. برخی برای  وجود میهباوران چالش بدیناز    یاریبس

که این گردند. غافل ازمیو منطبق با دانش بشر  یعقالن یپاسخدنبال احکام شرع بودن 
خواهد افتاد. چالش بین دین و علم  لرزش  ایمان به  یهاآید پایه میان  هتعقل ب  یجا پا  هر

  اختصاص داده است بدون   خودبه   مندان و فالسفه رادر گذشته وقت بسیاری از اندیش
عقل که  این  با  را  مذهب  فربتواند  دهد.  آشتی  انسان  ریشههای  مانگرایی  ی مذهبی 

   دست آورده است.هاما علم را انسان با آزمون و خطای خویش ب فرازمینی دارد 
  ی تنها برخ،  ایگوشه و کنار دندر    ریز و درشتهزاران مذهب  پیروان    انیدر م  ایگو

 یعلم  لیدال  یمذهبهای  مانفر  یکه برا  انددنبال آن  شیعه،  ویژهبه ،  مسلمان  باوراندین
اعتقاد  ریساپیروان  کنند.    دایپ جنبه  به   نید  یمذاهب،  اعتقاد  که  مقدس  را  است،  غیب 

 . ستندیو تعقل ناعتقادات خود با علم و دانش   دنبال ارتباط شمارند و می
تدوین یک ایدئولوژی نوین  که به   ،نژادف یمحمد حن  ،یدئولوژیکار گروه ا  انیپا  در

  بندی جمع گروه ایدئولوژی و  شده در    هی با استفاده از سه کتاب تهبسته بود،  برای سازمان دل
ایدئولوژی، که  به پردازش بیشتر  پرداخت.    «بینیجهان »  نامبه کتابی  نوشتن  به ها  آن  مطالب

شد   روروبه  اختصاص داده بود، با انتقاد چند تن از افراد کادر مرکزی خودبه  وقت زیادی را
 ی ایدئولوژی را کنار گذاشت.  ی کار فشرده در زمینه، ادامه نژادحنیف و

شناخت، ایدئولوژی جدید سازمان ها را از دیدگاه علم روز میکه پدیده   بهمن بازرگانی
کتاب  در  که  کتاب را  در  داد.  قرار  انتقاد  مورد  بود،  متبلور  ایدئولوژی  گروه  های  های 

 های علم روز راکوشش شده بود که یافته  »تکامل« و »راه انبیاء راه بشر«،  »شناخت«، 
 باورهای     سو باهم  های اجتماعی،  روند تکاملی پدیده   در باره آفرینش، تکامل موجودات و
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 دینی قلمداد کند.  
کائنات شد.    ش یدای از پ  یدر فهم علم   یکارشاهد مغلطه   ی با شگفت  بهمن بازرگانی

نوشته   «،انسانتا    انکتاب »از کهکشبا استناد به   ی خود،هاکتابهای سازمان در  ایدئولوگ
آن  عت،یطب  ات،یو » ح  جان ففر تکامل  اوپار«منشأ و  الکساندر  نوشته  نقطه   ،نی،   یدر 

گنجانده بودند تا نیز  ماده، »خواست خدا را «    یکی الکتیجهان و تکامل د  شیدا یپ  نیآغاز
 خواننده القا کنند.  سازمان را در لباس علم به   یدیتوح بینیجهان

بدون دخالت هر    ات،یح  ی کیالکتیو د  یکیمکان  میمفاه  نیففر و اوپار  یهادر کتاب
های گروه ایدئولوژی، ضمن پذیرش  کتاب شده است.    حیتشر  عت،یماده و طب  یعنصر ماورا

 دانست.  خداوند را بر آن حاکم می  نامبهیی ها، ارادهی پدیده شناخت علمی همه 
، در  صفحه  60های گروه ایدئولوژی، نظرات خود را دردر نقد کتاب   بهمن بازرگانی

هایی پیرامون این نظرات در حال انجام بود که برخی از  گووگفت گذاشت.    اختیار سازمان
 دانستند.بجا  نا   وظایف تشکیالتی  هایی را در تنگنایعناصر مرکزی سازمان، چنین بحث 

باور بودند کهها  آن مبارزه در راه  پروراندن تولیدات گروه ایدئولوژی باید  جای  به   بر این 
های  ی بحثادامه   کرد. پستالش  مسلحانه که هدف اساسی و استراتژی سازمان است  

 آینده موکول شد. ایدئولوژیک به 
 انجامید که جدالی فلسفی می بدیهی بود که بحث بین دو دیدگاه علمی و مذهبی، به 

 جایگاه آن در یک سازمان مبارزاتی مخفی نبود. البته متوقف کردن این بحث در سازمان
 ایدئولوژی آن نبود.   معنای تثبیتنیز به 

موج میزد. علم گرایی  باورهای مذهبی به از  چرخش  های گروه ایدئولوژی،  در کتاب
شناخت  ها و  صیقل دادن اندیشه تحولی در  های درون تشکیالتی،  با خواندن این فراورده

  داد.رخ میها پدیده 
 یپاسخ  هاهمه پرسش   یبرا  سمینشان داده بود که مارکس  یستیمتون مارکس  مطالعه  

ا  یعلمعقالنی و   و  راهبردنمی  ییتنهابه   یاسالم  یدئولوژیدارد   یبرا  روزمندیپ  یتواند 
 مبارزه داشته باشد. 

حوزه در  سازمان  توهمرهبران  دوگانگی  درگیر  اندیشه،  از  ی  بودند.  شده  آمیزی 
های جهان در سازمان پذیرفته شده بود و از  تاریخ و تکامل پدیده دی  سو، تحلیل مایک

دسوی   قرآن  بیانات  بارهدیگر  گونه   یر  تنوع  حیات،  منشاء  منشاء  و  فهم  انسان،  ها  با 
 ها در ستیز بود. ماتریالیستی پدیده 

 متون در  ینگربا ژرف   باور داشتند که چنان هم محسن  دیسع  و  نژادف یمحمد حن
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آورد. دست  به   ها رسیده استآنی را که علم روز بهمیمفاههمان  ها  آن  در  توانی م  ،یمذهب
باید   بر این باور بودند که برای شناخت مبانی دینی و فهم دیالکتیکی قرآن،  محمد و سعید 

   علم روز مجهز بود.ابزار به 
بخش   یمنابع آگاه  یاریاعضا، بس   یجانبههمه  یآگاهبه  دنیعمق بخش  یراستا  در

سکوالر نوشته شده بود در برنامه    یو اقتصاد  یاسیس  ،یاجتماع  ،یتوسط کارشناسان ادبکه  
 . سازمان گنجانده شد  یآموزش
  گفتند ی بودند و هردو م دهی( هم عقییو مرحوم عالمه)طباطبا  نژادف یمحمد حن -

اما روش تعقل را نشان   د«،ید که »تدبر و تعقل کنکنمی  ه یکه قرآن مکرر توص
است و ما روش   کیارسطو، استات  یگفت :»روش تعقلنژاد میدهد.....حنیف نمی
 1. میریپذی عنوان روش تعقل مرا به کیالکتیو د کینامید

 

است،    راهی    گزینش    «، نشان ازدیالکتیک    دینامیک وتعقلی  روش  بر »  نژادحنیف     تأکید
است. اگر برای مذهب حرکت  ناپذیر  یی ایستا و تغییر پدیده جدای از تفکر مذهبی. مذهب  

یی را  ایم و پیکره تکاملی و دینامیک قایل شویم، یعنی تغییر مفاهیم آن را با زمان پذیرفته 
صورت تقدس آن فرو کاری کرده ایم. در این که از آسمانها وام گرفته شده است، دست 

 نهفته است.  ش ناپذیری و پایدار بودنریزد. تقدس مذهب در تغییر می
 

  گوناگون مذهب را   یشگردها  اند با    دهیکوش  باورن ید  شمندانیاز اند  یاریگرچه بس
یی نرسیده  نه تنها به نتیجه  هاوشش کاین اما و سازگار با گذشت زمان نشان دهند  یتعقل

 یی و سکوالریسم را هموار کرده است. خردگرابلکه راه رسیدن به 
 

 انزوای سازمان مخف  

نمی  سازمان مخفی  اقشار یک  پشتیبانی  از  و  کند  اعالم  را  آشکارا موجودیت خود  تواند 
مهم   مختلف از  یکی  این  شود.  سازمان برخوردار  نقاط ضعف  است.    زیرزمینیهای  ترین 

  ند که کردمیبایست چنان رفتار  تشکیالت، می بیرون از  بسیاری از اعضای سازمان، در  
  از شرکت در هر گونه بحث و  بنابر این آشکار نشود.  شانچگونگی تفکر و فعالیت سیاسی

 اعضای سازمان تا آنجا که    ند.کردمی خودداری   ی سیاسی با افراد غیر سازمانی گووگفت

 
 . 11۵صابر صفحه    ی عشق« از هد  مانیبرگرفته از کتاب » سه هم پ 1.
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 رفتند. مینیز طفره  های رایج ها و میهمانیممکن بود از شرکت در گردهمایی
  وجود سازمان خود را با  دندیانزوا، کوش  نیبرون رفت از ا  یسازمان، برا  گذارانانیبن
 برسانند.  نانیقابل اطم افرادیبرخاطالع  به  یتیامن لیهمه مسا تیرعا

آزاد  تیعضو  ینه یشیپ  ،سازمان  انگذاربنیان نهضت   مهندس   یرهبربه   رانیا  یدر 
در زندان بود. وی از    1346تا    1342از سال    بازرگان  دیرا داشتند. مه  بازرگان  یمهد

که سازمان انسجام پیدا    1347تشکیل سازمان مجاهدین هیچ اطالعی نداشت. در سال  
 شناس راه تراب حقان سازمان همگذاربنیانراه داشت،  ها کادر ورزیده همکرده بود و ده

 د:کنمی  ، این دیدار را چنین بیانشناس حق  رفته بودند. تراب دیدار مهدی بازرگانبه 
 پینهضت، ت یاسیس  یهاتیبود که با شخص نیسازمان ا استیدر آن زمان س -

به   طالقانیو    بازرگان تا  باشد  داشته  را    تیموجود  یخصوصطور  نشست  خود 
  ی انقالب  ی اتیدر ارتباط با عمل  نده یها در آاز بچه   ی برساند که اگر نامها  آن  اطالعبه 

 از  اناًیها را شناخته و احفعالیت  نیا  مسئوالنافراد بتوانند    نیها افتاد، اناسر زب
ل، یعنی  ییروز مسابقه فوتبال ایران و اسرا 47در اردیبهشت  کنند.    تیحماها  آن

اسرا تیم  خانی  قلیچ  پرویز  گل  با  توانست  ایران  تیم  که  روزی  را ییهمان  ل 
و    سعید محسن  ،نژادف یمحمد حنراه با  شکست داده و قهرمان آسیا شود، هم 

بدیععلی  بازرگان به  زادگاناصغر  مازندرانی رفتیم    دیدار مهدی  آقای  منزل  در 
شد و بعدها هم در خارج از  آقای مازندرانی آن زمان هوادار جمع محسوب می

 فعالیت کرد.  رجوی  کشور با شورای ملی مقاومت و

 ساکت و منفعل نبوده و ما ها که طی این سال یم بازرگان گفتدر این نشست به  -

داده  جمعی به تشکیل  اعتقاد  هم  را  جمع  ایدئولوژیک  محتوای  اسالمی  ایم. 
 اندآن افزودههایی که طبقات حاکمه به انقالبی و حقیقی، جدا از خرافات و آالیش 

گشایی از معضالت فکری و مشکالت اجتماعی  گرهتوانایی  تعریف کردیم که  
توده و  باشد  داشته  را  امروز  تحتبشر  بههای  را  رهایی  ستم  و  آزادی  سمت 

یک رهنمون گردد. روش محقق کردن این اهداف هم از نظر ما دست زدن به 
ها و  ست که از سازشکاریفعالیت قهرآمیز و انقالبی از طریق تشکیالتی مخفی 

 سبک گذشته گسست کرده باشد.  و اصالحات به  ی رفرموجوجست
و نه لحن و زبان ما    ردیما را از جامعه بپذ  لینه تحل  توانستینم  طبعاً بازرگان -

اما  میاوردیزبان نرا به  ستیکمون ونیو انقالب را. درست است که ما نام مارکس
تحل و  به   مانلیکالم  آغشته  واژگان   نیاسراسر  از  صراحت  با  ما  بود  تفکر 
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بود   یکاف  نیو هم  میکردی ... استفاده م  یطبقه کارگر، تضاد طبقات  ،یبورژواز
  م یکه از قبل در او سراغ داشت  یاش باخبر شود. او با ذکاوتشَسْت  که بازرگان

ما پراکنده نشده  که این از یسخنان ما و ابراز خوشحال دنیشنبالفاصله پس از  
  نها یکه »اتعارف و ادب داشت( گفت    ۀ جنب  شتری) که ب  میداده ا  لیتشک  یو جمع

به   هاست«ستیکمون  یهاهمه حرف  به )نقل  و  و    بیترت  نیامضمون(  موضع 
او که در جزوات گوناگون از کنار کرد.    حیتصر  یروشنخود را با ما به   یمرزبند

چطور ممکن بود مفهوم    گفتی مساعد سخن م   ینحوبه   ت یآمدن ارباب و رع
از    رد؟ یبپذکرده و مورد اتکا قرار داده بودند    نی تدو  نیمجاهدرا که    یاستثمار

که    یبود، امر  یطبقات  یتضادهاترین امر اجتناب از دامن زدن به نظر او مهم 
 ی آن جهتمان بهبا مبارزه  میکه قصد داشت  میکردمی ن  زیما نه تنها از آن پره  قاًیدق

 1.میهم بده یانقالب
 
 سازمان با انگذاربنیانبود.  یطالقان اهللتیاز افراد مورد اعتماد سازمان، آ گرید یکی
خود    یمخف  هایتیفعال  انیجردر    ی داشتند، او را تا حد  یطالقان  اهللت یآبه   که  یاعتماد

 :گویدمی باره   نیدر ا شناس تراب حق قرار داده بودند. 
  تحول   نیاز ا  بودند و او برعکس بازرگانهم مالقات کرده    یها با طالقانبچه -

احساس   نیمجاهد  ینیبجهان  نیابه  از بازرگان  شتریب  یلیاستقبال کرده بود. او خ
با    یشتریب  یکیدر نزد  ی،خاطر مبادالت نظرخصوص که به به   کردمی  یکینزد

او هم را که در دستور مطالعه داشتند به   یها کتببچهما قرار داشت. مشخصاً  
  ی سوره  ریدر تفس  یخوانده و حت   طالقانیمثالً کتاب تضاد اثر مائو را    دادندیم

   2والفجر از آن متأثر شده بود.
 

اتژ  یهابحث  ک یاسیی

  ی ریگمینبود. تصمنوشته شده   شیپ زا یاساسنامه  کی یدارا چگاهیه نیمجاهد سازمان
انجام   یتوسط رهبر  داد،ی رخ م  یالتیتشک  یهاروزمره و آنچه در حوزه   لیمسا  رامونیپ
 آن در سطح سازمان بود.    یو خواستار اجراگرفت می  میتصم ی. رهبرشدیم
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 ساختار  ینه یدر زم یاریبس یهاتالش   از عمر سازمان،بیش از سه سال گذشت  با
ا   ،یمیت  یهاخانه   لیتشک  الت،یتشک جامعه  مشکالت  و  مسائل    ی بررس  ران،یشناخت 

انقالب تدو  یهاکشوردر    ی مبارزات  صورت گرفته بود.    یآموزش  یها برنامه   ن یمختلف و 
مطالعات    یاعضا با  زم  ریگیپسازمان  در  و    یاجتماع  ،یاسیس  ،یدئولوژیا  یهانهیخود 
  نده یآن بود که راه آ  یروز آشنا شده بودند. پس جا  یهایاز دانستن  یاریبا بس  ،یاقتصاد

  ت یمرکز  1347سال  ی  در میانه شود.    میترس  یالتیتشک  یهاکادر  یفکرسازمان، با هم
آن شدکه خط مشسازمان   را در سطح    یبر  به   یدهیورز  یکادرهاسازمان  بحث و  خود 

از   کند. هدف  نییسازمان بود تع  یرا که استراتژ  یزیبگذارد و ابعاد مبارزه قهرآم  یبررس
بود که مشخص شود سازمان،    ن یا های استراتژیک« نام گرفته بود،  ها که »بحثاین بحث 
آغاز مبارزه مسلحانه    ا یکدام ابزار، مبارزه مسلحانه را آغاز کند. آ  یریارگکو با به   ی در چه زمان

آن، مبارزه    لیسازمان، از بدو تشک  یاستراتژ  ه از آنجا ک  ؟روستا باشد از    ایاز شهر و    دیبا
هدف   بردشیپ  یالزم برا  یهاکیتاکت  ی پس بحث موجود، بررسمسلحانه بود،    زیقهرآم

پیرو این نام گرفته بود.    ک«یاستراتژ  یها نادرست » بحثبه ه  استراتژیک سازمان بود ک
خط مشی    کادرها(  یهر فرد مسئول با عناصر تحت مسئولیت خود )تا ردهتصمیم، بنا شد  

به  را  نتیجه  و  دهد  قرار  بحث  مورد  را  این  سازمان  در  کند.  گزارش  سازمان  مرکزیت 
 ن و کادرهای سازمانمسئوال  و   نفر از عناصر رهبری  30  درون تشکیالتی،گوی  وگفت

 شرکت کردند.  
 افزوده شدند.   سازمان یبه جمع مرکز یبهمن بازرگان و یباکر ی عل  134۸در سال 

  سه چهار نفره، در طول هشت   یهادر حوزه  ک«یمعروف به»استراتژ  یها  بـحث 
 قرار گرفت.  تیمرکز اریحوزه در اختبرآورد هر  134۸و اوائل سال  دیانجام رسماه، به 
 

 نییسازمان را تع  یکیتاکت  یداده شده، خط مش  هایپیشنهاد  یبندبا جمع   ت،یمرکز
 : سازمان قرار داد یهاحوزه اریدر اخت ریشرح زکرد و به 

امپریالیسم ا - آن  رأس  در  و  جهانی  امپریالیسم  سلطه  زیر  است  کشوری  یران 
آمریکا که اقتصاد آن تحت کنترل بورژوازی وابسته است. مناسبات اقتصادی 

»بورژوازی وابسته«  به  زی ملی«بورژوا»  سیستم  از  ارضی،  رفرم  نتیجه   در  ،محاک
 .تبدیل شده است

بنابر  بی در روستا جلوگیری شود  رفرم ارضی باعث شده که از بروز پتانسیل انقال -
 ست.شـروع از روستا )نمونه چین( در ایران ممکن نی این
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 رژیم ایران یک رژیم پلیسی است که همه نیروهای نظامی و انتظامی آن تحت  -

عمل  سیاسی  پـلیس  کهکنمی  سـلطه  سازمان ها  آن   ند  سوی  از  های  خود 
  د.شونو جاسوسی انگلیس و آمریکا هدایت می العاتی اط

افشای ماهیت نیاز به   تازپیش آگاهی مردم در درجه مناسبی است و دیگر گروه   -
  .واقعی رژیم ندارد

پلیسی را شکست و    جو   باید   ،ای کردن مبارزه و شکستن سد یأس برای توده  -
مسلحانه   عملیات  با  تنها  کاری  چنین  و  برد  بین  از  را  رژیم  سیاسی  ثبات 

 ت. اسپذیر امکان

به  - سنت  ،یدیتوح  یدئولوژیا  یاتکاسازمان،  که  دارد  و    یانقالب  یهاباور 
  ی تواند نقش بارزهای مردم در امر مبارزه میتوده  جیدر بس  ع«ی»تشـ  یمبارزاتـ

  د.کن فایا

 .»روستا« کشیده شودگاه بهشروع مبارزه باید از »شهر« صورت بگیرد و آن  -

به  - مبارزه  بردن    جهات   از   یعنی  شود  انتخاب   استراتژیک   مناطق   باید   ،روستادر 
   .طبیعی و جغرافیایی و... مناسب باشد انسانی، گوناگون

»ارتش   - تشکیل  طریق  از  نهایی  چریکی بخش آزادیپیروزی  »جنگ  و   »
  صدد   در  باید ،  روستابه  جنگ  بردن  از  پس   ،است. سازمانپذیر  روسـتایی« امکـان 

 برآید.  ارتشی چنان تشکیل
  و   خلق   »تضاد  را  جامعه   بر  حاکم   اصلی   تضاد  نهایی،   تحلیل  در  ،سازمان -

پیروزی خلق تنها از طریق یک  دهد که حل آن و  ص میتشخی  امپریالیسم«
 است.  درازمدت مـمکن ایقهرآمیز توده مبارزه

  
مناطق  آن  از بهاز کشور  یپس،  نارضاکه  انباشت    ی برا  یشتریب  یآمادگ  هاییعلت 

مورد توجه قرار گرفتند. کردستان و لرستان   ، و آغاز مبارزه مسلحانه داشتند  ییتوده  جیبس
کردستان سازمان به  یاز اعضا یبرخ نیاز ا  شیپ مناطق برتر برای شروع عملیات بودند.

 یدو تن از اعضا  ،یبا کاوه و عطا کشکول  محسن  دیراستا، سع  نیدر اآمد و شد داشتند.  
 . پرداختی م یزنیراداشتند، به  شهیرگ و رسازمان که در لرستان 
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یی از کردستان، نزدیک مرزهای ترکیه و عراق، مرکزی  نیز در منطقه   بهمن بازرگانی
  آنسوی مرز و تهیه برای پرورش زنبور عسل دایر کرد تا زیر پوشش آن، راه رفت و آمد به 

  1سازمان را فراهم کند. وسایل مورد نیاز
پرچم نیروهای زیر    ایی سکوالر  هاروین  شتریبود که ب  ییآموزه  ،یکیمبارزه مسلحانه چر

را بر   یچپ یهاخود مُهر سازمان یگونه مبارزه بخود نیاکمونیسم در پیش گرفته بودند. 
برد برای پیش     سازمانالهام بخش  توانست  نمی   یاسالماز متون    کی  چیداشت. ه  یشانیپ

 در شرایط اجتماعی موجود باشد.  یکیچر یمسلحانه یهمبارز
  

  ایسیگروه س  لیتشک

در سازمان، گروه    یاسیس  یهاآموزش   نیتدو  یبرا  «یدئولوژی» گروه ا  لیاز تشک  پس
مقاالت    نیگروه، تدو  نی ا فهی. وظکردمی یرهبررا آن   محسن دیکه سعشد   جادیا یاسیس

 مورد استفاده اعضاء    یعنوان اسناد آموزشسازمان بود که به   یاسیس  یهادگاه ید  یو جمعبند
 .فتو مسئوالن قرار گر

انداز پرشور« در باره مبارزه  نام »چشمبه   یآموزش  ییمحسن مقاله  دیراستا، سع  نیدر ا  
دستاورد  نوشت از  سمحدود    یهاکه  م  یاسیگروه  محسوب  اشدی سازمان  مقاله،    نی. 

 .  گفتی سازشکارانه سخن م ای  یو مبارزه ضد انقالب یمبارزه انقالب  رامونیپ
 

 ی گروه کارگر   لیتشک

سازمان تشکیل شد. در  به  شانکارگران و جذب انیدر م تیمنظور کار و فعالگروه به  نیا 
  فه یگروه وظ  نی. اندکردمیکار    ناصر صادق  تیتحت مسئولاین گروه سه عضو سازمان  

گزارش  و  داشت  اخت  یهالیتحلها  در  کارگران  درباره  را  و    اریخود  دهد  قرار  سازمان 
 کند.   یرا بررس یدر جامعه کارگر یبخش یو آگاه رانکارگتماس با  یهاوهیش

و    یکیچر  یهاسازمانکه  این   با کارگران  بین  در  را  خود  مبارزه  تا  کوشیدند 
 فرودست جامعهو اقشار    یکارگر  یهارویدر جذب نکشان رشد و پرورش دهند، اما  زحمت
 یروهایز نندرت، ابه   ایی داشتند و یدانشجو  ینهیشیپ، یا  هاسازمان   نیااعضای  بودند.    ناکام
ی کارخانجات نتوانست به سازماندهی در بعضها  آن  هر حال حضور ودند. بهو بازار ب  یکارگر

 
 . 121-120«، صفحه  برگرفته از »دفتر دوم خاطرات بهمن بازرگانی  1.
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ارائه   یکار قابل توجه اورد،یدوام ن یادیمدت زکارگری گروه در محیط کارگری بینجامد. 
 .  دینداد و از هم پاش

 

 ت یگروه روحان  لیتشک

  ی و مصطف ییاحمد رضا تیو عضو نژادف یمحمد حن تیبا مسئول 134۸در سال گروه  نیا
  ون یبرخورد و ارتباط با روحان تیعالوه بر مسئول  تیگروه روحانآمد.  وجود به   خوشدلجوان

و مبارز را نیز بعهده داشت. ارتباط با بازار عمدتا  فعال    یهایارتباط با بازار  فهیمبارز، وظ
 گرفت.ی صورت م ییتوسط احمد رضا

درجهت خط  شاندادنسمتهدف گروه روحانیت، تماس با روحانیون مخالف رژیم و 
. سازمان، آن بخش از روحانیت را که مخالف رژیم شاه  بود  سازمان  های  دگاه ید  وی  مش

سازمان نزدیک  دانست که از نظر اعتقادی به بود، نیرویی در کنار خود، زیر چتر اسالم می 
 گرفت. اش از اسالم الهام می ی مبارزاتیانگیزه بود و

  در این   بنابر اینشد.  بایست در چارچوب مخفی بودن سازمان انجام میکار میاین 
شیوه تماس  و  سازمان  وجود  پیرامون  اطالعاتی  نشان  فعالیتی  ها،  این  کردمیبروز   .
پیشتماس  به زمینه ها  گرفتن  کمک  برای  بود  به یی  دادن  یاری  و  نیاز  از هنگام  بخشی 

به  مشترک  دشمن  که  شاه  رژیم  با  مبارزه  راستای  در  میروحانیت  از شمار  پس  رفت. 
با برخی روحانیون و    ییو علنی شدن سازمان مجاهدین، آشنا  13۵0های سال  دستگیری
 سازی برای این سازمان کمک کرد.  ی مجاهدین، و امکان تقویت پشت جبهه بازاریان، به

از دستگیری  پیش  بین روحانیون،  تنها  13۵0های  در   از وجود و  طالقانی  اهللآیت، 
 . کردمی با خبر بود و از آن پشتیبانی   سازمانفعالیت 

مخفی بودن سازمان مانع ایجاد رابطه شخصی عناصر آن، با برخی از روحانیون نبود. 
با چند روحانی    و چندین عضو دیگر از سازمان  یی، احمد رضا، سعید محسننژادحنیف محمد  

مسایل بهکه  ون کسانی بودند که  این روحانی  بودند.بر قرار کرده  ارتباطی دوستانه  سرشناس  
فعالیت و  داشتند.  جامعه  گرایش  سیاسی  می های  بین  این  علی در  از    ی هاشماکبر  توان 

حسینیرفسنجان منتظری،،    ربانی عبدالرحیم  ،  الهوتیحسن  ،  شبستریمجتهد   علی 
و چندی   کنیمهدوی  ،مرتضا مطهری  ،سید محمد بهشتی،  خسروشاهی  سیدهادیشیرازی،  

 دیگر نام برد. 
 و آشکار شدن موجودیت   13۵0های سال  روحانیون، پس از دستگیریتماس با برخی  
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دستگیری  سازمان، جریان  در  یافت.  روحانیون گسترش  از  برخی  آیت   ها  مانند  اهلل بنام، 
 از شیراز، از مجاهدین پشتیبانی کردند.    اهلل محالتیاز قم و آیت  اهلل مشکینی، آیتمنتظری

 شناس تراب حق   های پیش از انقالب، ی نیز در سالنیاهلل خمآیت سازمان به   یمعرف  یبرا
احمدی  با وی    روحانیو حسین  نجف  کرد در  احساس  که  خمینی  آقای  گرفتند.  تماس 

ها »متعبد« نیستند. خوانی ندارد، اعالم کرد که این اسالم مجاهدین با اسالم فقاهتی هم
 بنابر ایناحکام اسالم باور ندارند. دارای نظریاتی از خودشان هستند.  یعنی چشم بسته به

مدارانه، سازمانی را که بین  سیاستکه  این   سازمان مجاهدین را هرگز تأیید نکرد، ضمن
 اقشار مذهبی طرفداران زیادی داشت، نکوهش یا محکوم هم نکرد. 

اش با روحانیت بر نیامد. آن  سازمان مجاهدین هرگز در صدد سوءاستفاده از رابطه 
اعتقادی محور  اسالم،  که  کتابروز  بود،  برخی اش  اختیار  در  را  سازمان  آموزشی  های 

مورد قبول روحانیون ها  آن  یمایهدانست، درونهایی که میداد. کتابروحانیون نیز قرار  
 نخواهد بود. 

در نجف، اولین سفیر جمهوری اسالمی در    اهلل خمینی، دستیار آیت محمود دعایی
می، پیش از تغییر ایدئولوژی  عراق و مدیر مادام العمر روزنامه اطالعات در جمهوری اسال

در برخی از کارها از ساکن عراق بود. وی  و  در سازمان مجاهدین، هوادار این سازمان  
  کرد.به سازمان کمک   و پخش کتاب »شناخت« چاپ جمله 

، هنگامی که تحول ایدئولوژیکی در سازمان در جریان  13۵4و    13۵3در سالهای  
تعدادی از های فلسطینی داشت، به تماسی که با سازمان بود، بخش خارج از کشور، از راه  
 های فلسطینی در لبنان آموزش نظامی ببینند.  طالب جوان یاری داد تا در پایگاه 

  اعالم مواضع ایدئولوژیک« منتشر شد نیز » بیانیه   13۵4در مهر ماه که این  پس از
 بود: گفته  بیانیهگاهی به یی از آن در اختیار آقای خمینی قرار گرفت. وی پس از ننسخه
 زنند.« را می های »ارانیاینها همان حرف -

 

  ی  مطالعات روستاگروه   لیتشک

 یابیگروه ارز  نیشد. هدف ا  لی تشک  فامعبدالرسول مشکین  تیبا مسئول  ییروستا  گروه
مشخص    تیروستا و در نها  یاجتماع  _   یها، شناخت بافت اقتصادروستا  تیاز وضع  قیدق

 بود.   ییروستا یمسلط بر جامعه  یمناسبات اقتصادکردن 
 ییروستا  یهارویدهقانان و نکه با اتکاء به   نیدر انقالب چ  یمبارزات خلق  یروزیپ

با نام    ییروه جزوه گ  نی بود. ا  ییگروه روستا  لیتشک  یبود، از عوامل اساس  دهیرسانجام  به 
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که شاه    ی )رفرم  یاصالحات ارض  یبررسمنتشر کرد. افزون بر آن، به   «ییروستا  لی»تحل
 هیاز نشر  یریگچند روستا پرداخت و با بهره   یروش  یگذارتأثیرو اجرا کرد( و   المرا اعآن

 در  یاصالحات ارض»    با نام    ییجزوه  ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س  یاجتماع_ ی اقتصاد
 سازمان قرار داد.   یآموزش یهاحوزه ارینگارش در آورد و در اخترا به  ران«یا

، فرصت انتشار 13۵0سال    یهایریاز دستگ  شیکه پ  ییاز کار گروه روستا  یبخش
 یهاروستا  ی انقالب  طیشرا  ی: بررسدی ، با نام »روستا و انقالب سف13۵1در آبان ماه    افت،ین
 این کتاب دارای پنج بخش با عناوین زیر بود:منتشر شد.   ران«یا

 مضمون اساسی تحوالت اخیر در روستاهای کشور ما -

 بررسی قانون اصالحات ارضی و نتایج آن  -

 استراتژی جدید رژیم  -

 روستاهابررسی  -

 های اصالحی شاه در بوته عمل و قضاوت مردمبرنامه  -

 

 گروه اطالعات   لیتشک

گروه اطالعات  اندرکاران ماشین سرکوب رژیم،  در باره دستاطالعات    یجمع آور  یبرا
 یهامهره   یی آن، شناسا  یشکل گرفت. هدف اساس  یالتیتشک  یهاشاخه   رینیز در کنار سا

ها، داده  نیا  یآورو بخصوص کارگزاران ساواک بود. جمع  اش وابستهعناصر    ،ی رژیمدیکل
 ابتدا اصغر  گروه را    ن یداشت. ا     ییسزاب  نقش      میضد رژ    هایفعالیت     یزیربرنامه   یبرا

 . کرد یرهبرآن را  زادهمحمود عسگریسپس  تشکیل داد و زادگانبدیع 
  ی های سازمان خواسته شد که دانستن  یاز همه و اعضا  ، گروه اطالعات  لیاز تشک  پس
گروه قرار   اریدر اخت  اش برجسته  یهاو نهاد   میرژ  یهاتیباره عناصر و شخص خود را در 

نارسا، درباره افراد و    ای  صورت درستبه  یاریدرخواست، اطالعات بس  نیادنبال  به  دهند.
  ب یترتو به   شدی م  ییآزمایو راست  یها، بررسداده  نی. ادیرسیدست گروه مبه  میژر  یهانهاد
  ور یبود که قبل از ضربه شهر  نی ااطالعات  . از افتخارات گروه  رفتی م  یگانیبابه   تیاهم

 کرده بود.  ییرا شناسا میرژ  یهانفر از عوامل ساواک و مهره  2000از  شیب، 13۵0
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کت زنان در سازمان مجاهد    نیشر

مبا در  ایرانى  زنان  فعال  گسترش  رزشرکت  هنگامى  از  سیاسى  گروه  افتیات  هاى که 
هاى چریکى، از شرکت فعالیت پرداختند. تا قبل از پیدایش گروهبرعلیه رژیم شاه به چریکى  

در   زنان  فعالجنبش مستقیم  نیست.  موجود  زیادى  تاریخى  شواهد  سیاسى    ی هاتیهاى 
  ن یبرخوردار باشند. ا  یاسیس یشود که از آگاه جامعه می زا یاقشارهمواره شامل  یاسیس

  رانی. مشارکت زنان اردیگیشکل م  یو روابط اجتماع  اتیتجرب  ،آموزش در رابطه با    یآگاه
سازمان اجتماع  یشغل  ،ی لیتحص  یهاتیمحدود  لیدلبه   یاسیس  یهادر  روابط  در    یو 

 گذشته، چندان درخشان نبوده است.  
کرد که زنان ایرانى سهم مبارزاتى  شکل جامعه سنتى ایران ایجاب مى   ،گذشته  در 

انجام برسانند. از شوهران فداکار خود، بهخود را از راه تربیت فرزندان مبارز و نیز پشتیبانى  
تقسیم  نتیجه عدم رشد جامعه و عدم    یبندى وظایف که ویژهاین  جوامع سنتى است، 

ها،  ویژه دانشگاههاى آموزشى و به محیطیافتن زنان به اه جدید با ر  ندوراآگاهى بود. در  
بعد به   1340ی  های دههاز سال  خروج از قید و بندهاى سنتى برداشته شد.   یهاى اولیهگام
راه با پسران دانشگاهى، در تظاهرات و اعتصابات ها بسیارى از دختران نیز همدانشگاهدر 

 کردند.  صنفى و سیاسى شرکت مى 
 از نظر  ان را و مرد  انبرابرى زن،  مرزهاى سنتىهای چریکی با زیر پا گذاشتن  سازمان

برابرى اگرچه اعتقاد به پذیرفته بودند.  در برابر وظایف اجتماعى  شان را  حقوقى و نیز یکسانى 
به  مرد  و  عمل زن  بى معناى  و  مطلق  سازمانکرد  این  اما  خطاى  نبود،  های سازمانها 

و آزادى از قید و بند جامعه  ی مبارزات اجتماعی  عرصهد زنان را به چریکی، شرایط ورو
های چریکی مجاهدین  گیری زنان در سازمانفراهم کردند. عضو    سنتى و مردساالر ایران

از  هرگاه عضوى  ها کمک کرد.  حل برخی از مشکالت امنیتی این سازمان و فداییان، به
به  برادر و خواهر  سازمان چریکی  یهمسر،  اعتماد داشت،  ا دوست  و  امنیتى  نظر  از  خود 

مى نزدیک انتخاب  را  راه عضوگیرى  زمینه ترین  فرد،  این  روى  کار سیاسى  با  و   یکرد 
ترتیب بسیارى از همسران و خواهران اعضاى اولیه ساخت. بدین عضوشدن او را فراهم مى

به  نیز،  سازمانسازمانتشکیالت  پیوستند.  چریکى  یکهاى  از  چریکى  با  هاى  سو 
کردند و از سوى دیگر، ها فراهم مىاین سازمانپیوستن زنان را به   یهاى نو، زمینهدیدگاه

به  مخفی،  تشکیالتی  مى زنان  زندگی  نیز فرصت  محدود مبارز  بندهاى  از  را  خود  تا    داد 
باورهاى   یبهانه که به زنانی    هاى تیمى مستقر شوند.خانوادگى رها کنند و در خانه   یکننده
پدرسن تملک  در  برادر  تى  خانه ،  پستوى  در  شوهر،  مىیا  نگهدارى  در ها  اکنون  شدند، 
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فعالیت  راه مردان مبارز بههمهایى آزاد و توانا،  انسانعنوان  مبارزات سیاسى، به  یصحنه
 پرداختند.  می

  ی رفاه در تهران دخترانه مدیر دبیرستان  که    پوران بازرگان،  1340ی  در اواخر دهه
  کوچکی سازمان مجاهدین پیوست. از آن پس، با عضوگیری برخی از دختران، گروه  به بود  
 در کارهاى آموزشى، این گروه    در سازمان شکل گرفت.   پوران بازرگانسرپرستی  زنان به  از

  کرد.میفعالیت سازمان تدارکات نظامى و نیز در بخش ارتباطات 
ی ویژه ازدواج مانعی در راه مبارزههای خانوادگی و بهدر سازمان مجاهدین، وابستگی
می  تلقی  انقالبی  تحرک  و  حنشد.  مخفی  بنیان  ،نژادف یمحمد  اصلاز  سازمان   یگذاران 

 شدت مخالف بود. با ازدواج اعضای سازمان به  خلق نیمجاهد
در سازمان، پرهیز وی از ازدواج برای خانواده و    پوران بازرگاندر دوران عضویت  

اش سؤال برانگیز بود. چند عضو مرکزی سازمان، برای طبیعی نشان دادن موقعیت  دوستان
برای پوشش ظاهری فعالیت از یکسو و  پوران  از سوی   نژادهای محمد حنیف اجتماعی 

این  پیشنهاددیگر،   را  ازدواج  نفر  تانژاد شدیدا مخالفت می مطرح کردند. حنیف  دو   کرد 
 یک ازدواج صوری تن دادند. دست آخر آن دو به که این 

  شدن بخش مهمى از کادرها و زندانى 13۵0هاى گسترده شهریور پس از دستگیرى
فعالیت براى  هاى بسیارى درگیر مسائل زندانیان خود شدند و به اعضاى تشکیالت، خانواده

هاى رژیم، کوشش  ها در برابر زندانآزادى زندانیان و افشاى رژیم پرداختند. تجمع خانواده
هاى مستمند نیز  انوادهخدادن به مشترک براى تأمین وسایل الزم براى زندانیان و یارى  

 انجامید. ایشان مکارى بینتشکل و هبه 

 عناصر سازمان  خصوص زنان، در ارتباط بین زندان وهاى دستگیرشدگان و به خانواده
براى تبادل خبر و    ییانه هاى مبتکروجود آوردند و از شیوه در خارج از زندان پیوند فعالى به 

دادهاى زندان مالقات زندانیان خود، گزارش روی  س ازپها  آن   کردند.ها استفاده مىنوشته 
دادگاه در  که  را  آنچه  مى و  رژیم  دربسته  بههاى  پخش  گذشت،  و  منتقل  زندان  بیرون 

نفع  ها و رادیوهاى مخالف رژیم، گردهمایى اعتراضى به کردند. ارسال خبر براى روزنامه مى
با شخصیت تماس  براى  زندانیان،  خبر  ارسال  نیز  و  دانشگاهى  و  مذهبى  سیاسى،  هاى 

رز خارج از کشور، تماس با وکالى مدافع سرشناس داخلى و خارجى و نیز  هاى مباگروه
با سازمان بین هاى صلیبتماس  از جمله فعالیتسرخ و عفو  توسط الملل،  بود که  هایى 

به خانواده و  سیاسى  زندانیان  زنان  هاى  به مىانجام  ویژه  پشتیبانى  گرفت.  جلب  منظور 
تماس  نیز،  مذهبى  روحانقشرهاى  با  صورت  هایى  قم  و  شیراز  مشهد،  تهران،  در  یون 
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تحصن به   اللَّه شریعتمدارىهاى زندانیان سیاسى در منزل آیتگرفت. در قم، خانوادهمی
تا   تحصن  این  شریعتمدارى  20نشستند.  از سوى  گرچه  یافت.  ادامه  مؤثرى    روز  اقدام 

  صورت نگرفت، اما خود عمل تحصن خبرساز و افشاگرانه بود.
بربه   13۵0از سال   زنان در سازمان، عالوه  تازه که  این   بعد، عضوگیری  یی نیروی 

سازی نقل عادیی تیمی،  ی مکانی برای خانه داد، پوشش مناسبی برای تهیه ن می سازمابه 
های تیمی بود. در همین راستا چند ازدواج درون  و رفت و آمد در خانه و انتقاالت سازمان 

 تشکیالتی نیز شکل گرفت.
اتهام کرمانی، از اعضای سازمان مجاهدین، اولین زنی بود که به   زادهمنیژه اشرف 

 1  شرکت در عملیات نظامی سازمان مجاهدین دستگیر و اعدام شد.
که در ایران تحت پیگرد ساواک بودند، در سال   و محبوبه افراز  خواهران، رفعت افراز

بخش ظفار فرستاده شدند. رفعت، معلم پیشین  یاری جبهه آزادی، از سوی سازمان به 13۵3
خدمات درمانی  کار پرستاری و محبوبه که پزشک بود، چندی در آنجا به مدرسه رفاه، به 

 خواهرش محبوبه با خاطری   مشغول بودند. رفعت بر اثر بیماری ماالریا در ظفار درگذشت و
کرد در برد و دارو مصرف می رنج میشدید  . وی که از افسردگی  پاریس برگشتآزرده به 
  زد و درگذشت.خودکشی دست به پاریس 

 میثمیلطف اهلل راه که هم، پزشک جراح، عضو یک خانه تیمی بود سیمین صالحی
   حبس ابد محکوم شد.و به ی شیخ هادی زخمی و دستگیر در انفجار خانه 

متحدین و   امینی، محبوبه  از دبیرهای دبیرستان    )حوری(زرگانبا  دهیهافاطمه  نیز 
آمدند. فاطمه امینی  عضویت سازمان مجاهدین در  به  1340ی  که در اواخر دهه  رفاه بودند

ی زنان سازمان بود که در درگیری با ساواک کشته شد. محبوبه متحدین  فعال درحوزه
کرد، در سال  مارکسیست شد و با بخش مارکسیستی سازمان همکاری میکه  این   پس از
 باخت.ی پل چوبی در تهران، جان، در درگیری با ساواک در منطقه 13۵4

  که در عضوگیری و سازماندهی زنان مجاهد بسیار کوشا بود، پس از   پوران بازرگان
خواهر .  زندگی مخفی روی آوردبه   13۵2تحت پیگرد ساواک قرار گرفت، از سال  که  این 

 
کارمندان ارشد بیمارستان به  تهرانای نسبتاً مذهبی و مرفه در  در خانوادهمنیژه    .1 دنیا آمد. مادرش از 

او در چندین عملیات نظامی   فارابی و پدرش افسر ارتش بودند. نوجوان بود که پدرش را از دست داد.
ترور رئیس کمیته مشترک،    پورترین آن شناسایی و ترور سرتیپ زندیمهمسازمان شرکت داشت که  

حسن حسنان مترجم سفارت آمریکا و نفوذی سازمان، بود. پس از   و ترور اشتباهی  مستشاران آمریکایی
دام ساواک به  نیز  زادهاشرف  منیژه شماری از اعضا و هواداران سازمان،  و لو دادن بی  دستگیری وحید افراخته

  همراه با وحید افراخته   13۵4بهمن سال    4ها قرار گرفت. سرانجام هم در  افتاد و تحت شدیدترین شکنجه
 تیرباران شد.   ،عنوان نخستین زن با اتهام سیاسیبه  چند عضو دیگر از سازمان مجاهدینو  
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پس از مجروح شدن و دستگیری  نیز  ،  اهلل میثمی، همسر لطف)حوری(زرگانبا  دهیهااو  
و  ند ناچار از ایران خارج شد ، به 13۵3در مرداد مخفی شد. پوران و هایده بازرگان اهلل لطف
 .  ندبخش سازمان مجاهدین در خاورمیانه پیوستبه 

 با باری از اسلحه،  راه مرتضا خاموشیهم، 13۵۵در زمستان )حوری(، زرگانبا دهیها
پس از مدتی سرگردانی در تهران که نتوانستند با  ها  آن  گشت،ایران بازبه   از مرز بازرگان

در    و  دستگیر شدند   ترکیه در مرز بازرگانسازمان ارتباط برقرار کنند، در راه بازگشت به 
 باختند. دالیلی که هرگز شناخته نشد، با استفاده ازکپسول سیانور جانبازداشتگاه مرزی، به

بخش منشعب  پس از تغییر ایدئولوژی در    بردپوران بازرگان که در خارج بسر می
با    13۵4عضویت » سازمان پیکار« در آمد. پوران، در سال    سازمان، فعال بود و سپس به 

فعالیت فرهنگی و (، در کنار تراب به 2007)پایان زندگی ازدواج کرد و تا  شناس تراب حق 
 سیاسی در خارج از کشور مشغول بود. 

 

  نیسازمان مجاهد  ی  نها انداز چشم

با رژ   یالتیدرون تشک  یهاآموزش نداشت.    ییاساسنامه   چیه  سازمان مبارزه  شاه،    میبر 
داشت.    د یتأک  یستیالیداری و ضدامپرو ضد سرمایه   ی انقالب  یحکومت  جادیآن، ا  یسرنگون

آن د  جیو ترو  غیدر جهت تبل  تیاز فعال  یهرگز رنگ البته  شدی نم  دهیاسالم در  کار این . 
 .  مذهب نبودبه  ییاعتنابی یمعنابه 

 یشیمواد پ  ر یسازمان بر سا  ی در برنامه آموزش  یستیکه مطالعات مارکساز آن   شیپ
  ی نظام جمهور  کبرقراری ی  ،ی های مبارزاتفعالیت  ی اسیباشد، سازمان، در افق سگرفته  
 در   انگیزیشگفت  دورنمای    ی،ستیمارکس مطالعات     بعد از   اما    .دیدی م را   پیشه  عدالت

  1یدند. نام ی«دی توح یطبقهی »جامعه برا آن  برخیشد که   دایپ اش دگاهید
 

  ی نیب  شیپ  یمبارزات طبقات  ییفاز نها  یبرا  سمیبود که مارکس  ییوعده   طبقه،ی جامعه ب
  ی کتاپرستی  و   ینماد اعتقادات مذهب  شود،ی م  ده ینام د  ن یکه در ا  یدیپسوند توح  کرده بود.

جامعه  با  که  طبقات  ی ناش  یطبقه بی  یاست  مدت  دراز  مبارزات  به از  مارکس، ی،  تعبیر 
 .ندارد یخوانهم

 
بار مهدی رضایی   1. ایجاد   اولین  هدف سازمان را  از سازمان،  ایدئولوژیک  نظامی، در دفاع  در دادگاه 

 ی توحیدی معرفی کرد.طبقه بی  یجامعه
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 آموزش چرییک در خارج از کشور

 معروف شد،  استراتژیک    یهابحث  که به  یالتیدرون تشک    یهابحث  یجه یاعالم نت  رویپ
  و   یآموزش نظام  بنابر اینو تدارکات بود.    یآموزش نظامبه   ازیآغاز مبارزه مسلحانه ن  یبرا
که   ییو خطرها  هاتیمحدوداسلحه و مهمات در دستورکار قرار گرفت. با توجه به  هیته

خارج از کشور مطرح سازمان به  یاز اعضا یداشت، فرستادن گروه رانیآموزش افراد در ا
بدیع   یباکر  یعلشد.   اصغر  استاد   زادگانو  دو  هر  به   اریکه  و  بودند   یراحتدانشگاه 

تابستان    توانستندیم کنند،  سو134۸سفر  از  به   ی،  شدند.سازمان  اعزام  ها آن   فرانسه 
و آموزش   نیچفرستادن اعضا به   یبرا  یس، راهیدر پار  نی سفارت چ  قیاز طر   دندیکوش
  ی باره خوددار نیدر ا ییحتا راهنما ایکاری از هر گونه هم  نیسفارت چکنند.   دایپ ینظام

دو    نی . تماس با اافتیو کوبا ادامه    ریالجزا  یهاسفارت مراجعه به با  ها  آن   یریگیکرد. پ
برگشتند.   رانیابه یبا دست خال زادگانو بدیع یباکربار نیاورد. یی به نتیجه سفارتخانه نیز 

آبانماه همان   در  آن  از  برجسته   یروحاناحمدی    نیسال، حسپس  اعضای  از  یکی  که 
تماس    سیدر پار  نیفلسط  بخشیسازمان آزاد  ندهیبا نما  ی فرانسه رفت. وبه سازمان بود  

بود  نشان داده    لیتما  نهیزم  نیکاری در ا همظاهرا به  «ی»محمود الهمشرکه  این  گرفت. با
توسط    د یجد  یهای زنیبازگشت. پس از را  رانیابه   یروحان  و نبرد    شیاز پ  یاما در عمل کار

در دوحه بنا شد،  نیفلسط بخشیسازمان آزاد ینده یبا نماوی تماس و  ایاهلل خامنهفتح
از سازمان برا  کی نما  گووگفت  یگروه  ا   ینده یبا  الفتح در قطر، عازم    خ یش  ن یسازمان 

گروه  نینش حق   یشود.  تراب  مشکینشناس شامل  رسول  فتح  فام،  خامنه و  در    ،یااهلل 
 یگروه، از دب نیرساند. ا یدبجنوب خود را به یآبمجاز، از مرز  ر یبطور غ 1349 نیفرورد
پس از   ،شد  روروبه  دریایی  یخطرات جدبا  که  سفر    نیکرد. اقطر حرکت  سوی  به  با لنج
ی  ، با نماینده  دوحهدر   های سازمانفرستاده . د یمقصد رسبه  ایدر در ی روز سرگردان ن یچند

.  ندکرد و گوگفت  ،ینیهای فلسطپایگاهبه  ییاعزام عده پیرامون ،  الفتح، ینیفلسطسازمان  
شد،   و  آمد  چند  از  آمادگپس  الفتح  برا   یسازمان  را  اعضا  یتعداد  رش یپذ  یخود   یاز 
داشت.   اعالم  برخ  رویپسازمان  اعزام  الفتح،  سازمان  اعضا  یموافقت    ، سازمان  یاز 

فلسطپایگاهبه  اردن،    ینیهای  قرارگرفت.  در  دستورکار  اعزام  ها  تماس   نیا  یهمهدر  و 
 . گرفتی م صورت یمال پنهانکابایست های فلسطینی میپایگاهاعضای سازمان به 

  ل یصح تازه فارغ الت  ایدانشجو بودند و    ایاردن سفر کنند  که بنابود به  یافراد  شتریب
 .  رندیوانستند گذرنامه بگتی نم بنابر این بودند  شده
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 جیخل  یهانینشخیعازم ش  ت،یدر کو  رانیاز سفارت ا  یکنسول  ئتیه  کی  ساله  هر
مناطق آمده بودند گذرنامه    نیابه  ران یاز ا  یقانون  ریکه غ  یانیرانیا  یتا برا  شدیمفارس  

 کند.  صادر  یرانیا
توانستند در ایران  که نمی  سازمان  یاعضا  یبرخپس از توافق با مقامات فلسطینی،  

بگیرند،   تهگذرنامه  از در  ر یبطور غ  یقالب  یهاشناسنامه   یه ی با   یدبجنوب به   یایمجاز 
  ی و از راه قانون رند یگذرنامه بگایران،  یکنسول ئتیاز ه ها،اساس آن شناسنامه رفتند تا بر  

 وارد اردن شوند.
بطور غیرمجاز  شناس  با همراهی و راهنمایی تراب حق از اعضای سازمان  اولین گروه  

برای  به علت پایان کار هیئت سفارت در دبی ایشان اما  نشین دبی رسید شیخاز راه دریا به 
گرفتن گذرنامه ناچار شدند که از راه غیر مجاز دریایی خود را به ابوظبی برسانند. در این  

 1و محمود شامخی توسط پلیس أبو ظبی دستگیر و زندانی شدند.  س شنامسیر تراب حق 
 

ی شش عضو سازمان در دی    دستگی 

   سانده ر  یابوظبسپس    و  یدبخود را به گرفتن گذرنامه    یبراشش تن از اعضای سازمان که  
  شدند.   یو زندان  ریدستگنشین  دبی، در این شیخبودند، پس از گرفتن گذرنامه و بازگشت به 

 سیدجلیل   ، موسی خیابانی ، هاکاظم شفیعی ، روحسین خوش   عبارت بودند از   افراد    این
 .ی این کتاب()نگارنده حسینیمحسن نجاتو  ، محمود شامخیسیداحمدیان

 
در   العادهفوقدر دبی، حالت  "مجاهدین" عضو سازمان مخفی شش با زندانی شدن

از   یکی  تشکیالتی  وابستگی  اگر  شد.  قرار  بر  از  شد،  می  فاش زندانیان  سازمان  ساواک 
در پی    کرد.و نابود می   ییرا شناسا  الت یسازمان، تشک  یاعضا  گریرابطه با دآن    یریگیپ

که  این   و بدون  اعالم شدتشکیالتی  های  ی حوزهالت اضطراری به همهحاین دستگیری  
و  های تیمی را ترک کنند  خواسته شد که خانه بسیاری  خبری از حادثه دبی داده شود از  
که مسعود آشکار شد  کنند. بعدها    سازیجا و بقیه را  نابود  مدارک تشکیالتی غیر ضروری را  

 ی خودداری کرده بودند. ت از نابود کردن مدارک تشکیال تقی شهراممحمد  و رجوی
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 ایران، بار سنگینی رابه   دادنشان  تحویلخطر    زندانی شدن اعضای سازمان در دبی و
  د یسازمان با درگیر خود کرد. سازمان را یروین زای بخش مهمبر دوش سازمان گذاشت و 

تحو براکردمی  یریگشیپ  رانیابهها  آن  لیاز  چن  یریجلوگ  ی.    ی گروه  یدادیرو  نیاز 
از سوی  دربندی  محمد سادات سید و    فامرسول مشکین  ،روحانیمرکب از حسین احمدی 

 ییهار  یسه ماهه، خود را برا  یبازه زمان  کی  درها  آن   و  دبی فرستاده شدندسازمان به 
 1آماده کردند.  انیزندان

  

 بردشدگان را به ایران یمربودن هواپیمای  که دستگی  

 درخواست ، صد روز از زندانی شدن اعضای سازمان در دبی گذشته بود. بنا به 1349آبان    1۸
ایران فرستاده راهی پلیس دبی به با نظارت و همبایست  می رژیم ایران، دستگیرشدگان،  

که دبی آمده بود، توانست هواپیمایی را  یی که برای نجات زندانیان به. گروه سه نفره شوند
کند. در  فرود در بغداد  برد در آسمان برباید و وادار بهبندر عباس میزندانیان را از دبی به

دستگ زندانیان،  و  هواپیماربایان  برای  بغداد،  عراق  امنیتی  نیروهای  شدند.  زندانی  و  یر 
را زیر شکنجه قرار دادند. برای  ها  آن   شناختن هویت و موقعیت این میهمانان ناخوانده،

اهلل یی برای آیت از تهران نامه   طالقانیاهلل  آیت کاهش فشار و شکنجه بر این زندانیان،  
مقامات  خواسته بود که به   فرستاد و از او تقاضای کمک کرد. طالقاتی از خمینی  خمینی

   اهلل خمینیآیت اما  هستندعراق اطالع دهد که این جوانان، مورد اعتماد و مبارز  
   گونه اقدامی در این باره خودداری کرد.از هر 

  درازا کشید تا با یاری سازمان فلسطینی الفتح، مقامات عراقی اجازه خروج سه ماه به 
خارج شوند. سرانجام، این  توانستند از این کشور  ها  آن   دستگیرشدگان را از عراق دادند و 

 رسید.  های فلسطینیپایگاهنی  یع  مقصد خود، چریکی، به   برای آموزش ماه تأخیر،    6گروه با  
 

  سازمان  یاما برا  رفتیمشمار به   یروزیپ  کیدر عمل    ییماربایهواپ  اتیعمل  گرچه
  ات، یعمل  نیا  ینهیو هز  رویگران آمد. وقت، ن  اریبس،  "مجاهدین"ی  کوچک و نا آزموده 

 انداخت.   ریتأخرا به  میرژ  هیعل یامظن ات یعمل آغاز
 ی نیهای فلسطسازمان، در چند گروه، در پایگاه یتن از اعضا یاز س شیب انجام،سر
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 گشتندیبرم  رانیابه  دهیافراد آموزش د    .دندیآموزش د  هیسپس در لبنان و سوراردن و    در
 کنند.  تیرا هدا میرژ  هیعل ینظام اتیبودند، عمل که اندوخته  ییهاتجربه  تا با

پایگاه  یافراد  یهمه   نوز، ه1349بهمن   بودند    دهیدآموزش   ینیهای فلسطکه در 
شمال، در منطقه    یهادر جنگلیک سری درگیری نظامی،  که  بر نگشته بودند    رانیابه 
ها درگیری  نیداد. ارخ    و نیروهای ژاندارمری،  شناختهنابین افرادی از سازمانی    اهکلیس

می  خبر  دیگر  مسلح  و  چریکی  سازمان  یک  وجود  از  سکه  غافل  ازمانداد،  کرد.   ریگرا 
با   ،ینظام  ات یعملدر    ،یکیچر  یناشناخته گروه    ک ی  یتازپیش بر  را  آن   احساس رقابت 
آماده کند. شور و    یامظن  اتیعمل  یزده، خود را براواداشت تا شتاب. سازمان را  ختیانگ

دیگر سازمان را تحت    هایی برنامه همه چنان باال گرفت که    یکیچر ات یشوق آغاز عمل
 تأثیر قرار داد. 

 

 ی  خلق ایران فدا یهاچريکسازمان 

های اطراف سیاهکل  تن از گروهی چریکی در جنگل  22،  1349ی دوم بهمن  در نیمه
 کاری افراد محلی و آغاز عملیات چریکی از جنگل بود. جلب همها آن  پنهان شدند. هدف

  ن یی » شبخوسالت« پا  یروستا  یه ی در حاش  یآذوقه از کوه  هی ته  یبرا  هاکیاز چر   یکی
و به پاسگاه    ندکنمی  ریو او را دستگ  شوندیمشکوک ماو  به   ی. دو تن از افراد محلد یآیم
از    شوندیخبر مخود با    اری  یریدستگ  انیکه از جر  هاکیاز چر  ی. گروهبرندیم  اهکلیس

پا به   ندیآی م  نیی ارتفاعات    خود   اری  یآزاد  یبرا  ،یفراهانییصفا  اکبری عل  یفرماندهو 
  ی ژاندارمردر راه انتقال بهها  آن  یشده   ریدستگ  اریکه  این  غافل از.  ندکنمی   پاسگاه حمله ه ب

و اطراف    اهکلیدر پاسگاه س  یخونین  یهابهمن زد و خورد   19بود. شامگاه    جانیدر اله
  خته یاز محل گر هاک ی. چرشوندی م  یزخم ایکشته   یژاندارمر مامور. چند  دهدی آن رخ م
و   نیاز زم  یژاندارمر  یروهایکه ن  دیینپا  یری. دشوندیاطراف پراکنده م  یجنگلهاو در  
 هاک ینفر از چر  17  ،یبا کمک افراد محلسه هفته    ی بردند و ط  ورش یمنطقه    ن یاهوا به 
 . ، اعدام شدند1349اسفند    26شده در    ریدستگ یهاکیتن از چر  زدهیس  کردند.  ریرا دستگ

اواخر فروردین فعالیت این گروه، اولین عملیات چریکی علیه حکومت شاه را رقم زد.  
از جوانان پر شور و مبارز، که    ی سیاهکل با گروه دیگرباقیمانده از گروه    ی، اعضا13۵0

خلق   ییفدا یهاچریک دیگر پیوند خوردند و »سازمان یکبه   شد،ی م ده ی»گروه شهر« نام
نهادند.    ران«یا بنیان  از  را  از  یهیاول  یاعضابرخی  بودند   اکبری عل  :گروه جنگل عبارت 

  د یو حم  پورغفور حسن   ،یسورکعباس    ،یجزن  ژنیب،  آشتیانیمحمد صفاری  ،فراهانیصفایی
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  ی ها. چریک ندکردمی  یرهبر  انیپو  ز یپرو  ر یو ام  . گروه شهر را مسعود احمدزادهاشرف 
 مبارزه مسلحانه بودند.  یو خط مش یستینیلن_ یستیمارکس یشه یاند یدارا ،ییفدا

 و انیپو   ز یرپرویام    نوشته     ،«بقا  یرد تئور  و    مسلحانه  ضرورت مبارزه  »  یهاجزوه
و چند نوشتار  احمدزادهنوشته مسعود    ،«کیو هم تاکت  یمسلحانه، هم استراتژمبارزه  »
 .دادیم لی گروه را تشک یفکر انیبن ،گرید

 یرهبربه   یستیالیسوس  می شاه و استقرار رژ  م یرژ  یسر نگون  ی برا  ،یکیگروه چر  نیا
باختگان سازمان  جاناین گروه دچار انشعاب شد.    13۵۵سال    در.  کردمیمبارزه  طبقه کارگر  

 ی یرواند ابراهامیان چنین بوده است.چریکی فداییان خلق به گفته 
  راهپیمایی خیابانی اولین  که  13۵6پاسگاه سیاهکل تا مهرماه  از زمان حمله به  -

 ازنفر  061  .دست دادند  جان خود را ازفدایی  چریک  172در تهران آغاز شد،  
  نفر  3۸ ،ها کشته شدنددرگیری نظامی عملیات آغاز برای اسلحه تهیهدر ها آن

.  اعدام شدند  ،های نظامیبدون محاکمه و یا پس از محاکمه پنهانی در دادگاه
نفر    ۵ی ناپدید شدند.  دستگیرپس از  نفر    6  .زیر شکنجه جان باختندنفر    10

 هم هنگام فرار از پای  نفر  7فتند و  ینان امنیتی  مامورچنگ  خودکشی کردند تا به 

 1  .درآمدند

 

 تهیه اسلحه برای آغاز عملیات نظایم  

  نفر   200از    شیببه  شیتعداد اعضا  و  گذشته بودسازمان  سال از عمر    شش  13۵0سال  
سال   دهیرس و اسیس  ،یاجتماع  یهاآموزش ها  بود.  تئوربه   یتیامن   ی  عمل  یشکل    ، یو 
در بزنگاه الزم، خود    کی  کرده بود که بتوانند هر  تیرا ترب  یو فداکار   دهیورز  ی هاکادر
ن  یسازماندهبه  پرورش  ب  یهارویو  شهرپردازندتازه  در  سازمان،  اصفهان،    یها.  مشهد، 

  داشت. یفعال تشکیالت یهاسلولشیراز، قزوین، کرمانشاه، زنجان و تبریز  
در    13۵0مهر    24تا    20  یها در روز  ی شاهنشاه  یساله  2۵00  یهابود جشن  بنا

جمش سرانو    دیتخت  حضور  کشور  یاریبس  ندگانینما  ای  با  شود.    یهااز  انجام  جهان 

 

ی  گفتههفت نفری که به  . ۵93، صفحه  میانایرواند آبراه   «، از ایران بین دو انقالب  برگرفته از کتاب »   .1

که در زندان بسر  یهنگام،  13۵4  نیفرورد  30در  آبراهامیان هنگام فرار از پای درآمدند، کسانی بودند که  

 ی هادر تپه با دو تن از مجاهدین خلق  همراه  ند و  ماموران ساواک قرار گرفت  ییجو ، مورد انتقامندبردمی

 ساواک این جنایت را »کشته شدن زندانیان در حال فرار« گزارش کرده بود.   .شدند  ربارانیت  نیاو
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 یشاه بهره بردار میرژ  هی عل  غاتیتبل  ی برا  ژهیو  تیموقع نی گرفت که از ا  میسازمان تصم
شناساندن سازمان و  توانست به ها، میزمان با جشن همانجام چند عملیات نظامی،    .کند

 کمک کند.  جو سکوت و خفقان موجود شکستن 
پایگاه  ییهاکادر در  فلسطکه  د  ینیهای  به   دهیآموزش  به بودند،  باز    رانیانوبت 

هر گشتندیم بهها  آن   از   کی  .  بازگشت  در    یمقدار  رانیاهنگام  را  مهمات  و  سالح 
 یهاشده در خانه   هیته یهاسالح .آوردندی راه مو هم ندکردمی   یخود جاساز یهاناچمد

 .  شدی م یو نگهدار یگوناگون جاساز یمیت
 

ی وت  فرودگاه در  سازمان عضو  دو  دستگی   بی 

سالح و مهمات  ها آن که در ییهانااز افراد با چمد یشمارراستای بازگشت به ایران،  رد
در  کشور وارد شدند.  یا مرزهای زمینی به   آبادسالمت از فرودگاه مهر شده بود به   سازیجا
 یو  ران،یابه   (ی این کتاب)نگارنده  حسینیمحسن نجاتبازگشت  ، هنگام  13۵0مرداد    10
 که  ینیقی  محمد  زمان،  هم  شد.    ریدستگ  روتیاز اسلحه و مهمات در فرودگاه ب  یانبوه    با

  1شد.  بازداشت   زیفرودگاه آمده بود، ننابجا به 

  

 گروه تدارکات و تهیه سالح 

ناصر . در این سال  نفر افزایش یافته بود  200تا حدود  تعداد اعضای سازمان    1349در سال  
نیز به      و مسعود رجوی  دوستعلی میهن   ،، محمد بازرگانیزادهصادق، محمود عسگری
پیوستند سازمان  به   در  .مرکزیت  سازمانتدارکات  ازینپاسخ  ناصر  گروه  ،ی  مسئولیت  با  ی 

   ند.ک یبررسمورد نیاز را  زات یاسلحه و تجه هیتهشکل گرفت تا چگونگی  صادق

مقداراز    یعضو  ،انیخانلیاسماع  مسعود کردستان    یسازمان،  منطقه  در  اسلحه 
بودکرد  یداریخر عطا  .ه  ده  عضو  یی،محمود  سازمان،  سالح  دیگر  قطعه  از  ها  کمری 
و  فغانستان  ا کرد  کمک  تهیه  سازمان  با  اعضای  از  تن  سالح به سه  رساند.  های تهران 

چند      قابل استفاده بود.   ر یها زنگ خورده و غآن از    یاریساز و بس، همه دست افغانستانی

 
تهران    ی،نشر ن  ،ینیحستاز محسن نجا  «،فارس  جیبر فراز خل»    کتاببه  از این رویداد  شتریبآگاهی    یبرا.  1

 .دیمراجعه کن، www.mnejat.comو سایت  1379
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سد کرج    اچه هان شد و بقیه در درینهای سازمان پگاهقطعه که قابل استفاده بود در مخفی 
 شد.   ختهیر

 منصوردر داخل کشور بود.    نانیاسلحه، تماس با افراد مورد اطم  ه یراه ته  نیترکینزد
زندانی  آزادى  جرم فعالیت در نهضت  پیش به سال  ین  ، یکى از اعضاى سازمان، چندبازرگان

اتهام تهیه  مراد به اهلل آشنا شده بود.  ، عضو سابق حزب توده مراد دلفانىبا اللَّه در آنجا   بود.
 نیب یاز زندان، دوست یآزاد زااسلحه براى سازمان کمیته انقالبى دستگیر شده بود. پس  

 شانن ی ب نیز یخانوادگ دیبازد دوید یکه گاه ییگونه ه ب افتیادامه  یمدت مراد منصور و اهلل
 . کردمیدر خانه منصور اتراق   آمد،ی تهران ممراد به گاه که اهلل  .شدیبر قرار م
 از سوی گروه تدارکات، که  این  خبر بود، تامراد بیچند سال گذشته بود و منصور از اهلل 

 یی برای تهیه اسلحه مهمات باشد. مراد را پیدا کند، شاید او وسیله منصور توصیه شد اهلل به 
 

 کوبد صیاد را یمی مرغ  دِر خانه

قهوه  در میز  دو طرف  در  زمستانى،  روز  یک  تاریک  و  سرد  امیریه   ییخانه غروب  ی در 
هاى چاى را در دستان نااند و درحالى که گرمى استکنشسته  یمیدوست قددو    تهران،

 آورند.یاد مىکنند، خاطرات دوره زندان را به مى إحساس  دخو
 : منصور
 خبرم.است ازت بی  ی. مدتیکنمی  چه   مینیبگو بب قفیر خوب -

 :مراد دلفانىاللَّه 
  جون شما صاحب یک از    . دورگذرهیم  یسختکه به   میدار  یسگ  یزندگ  کی -

 ام.برىسنگ  کارخانه
 .کمکت امیکجاس. ب نمیجالب. بگو بب چه -

رو   مهر یب شصالم  یطرف مرز عراق. راستش ا   ها،ه یپاکرمانشاه. تو کوه   کینزد -
 شکر! اد،یدستمون م  یری. خُب بخورنمدهیگوشام صدمه د. دهیکش

 .ینیبی حزب رو م یبَچا -
  ی بکنم! اما نه نوکر  یکار  خادی کار دارم. دلم می مشت خائن چ  ک ی  بابا با  نه -

 وطن فروش رو.مشت   کی
 : شودآور مى  یاد  و  فشارد یبر اهمیت حفظ مسائل امنیتى پا م   در این مالقات،  دلفانى

 بایس خیلی احتیاط کنه.  ارتباطش با دیگراتو سیاسى آدم  -



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  64

صورت فردى که با هاى بعدى شد. منصور ظاهراً بهبراى دیدار   ییاین دیدار مقدمه 
 هاى بعدى، دلفانىدر برخورد.  کردمیدیدار  گروه و سازمانى ارتباط ندارد، با دلفانى  هیچ  
زندگى عادى، هنوز از دیدگاه سیاسى، فردى توانا و رغم پرداختن به کند که على مىادعا  
 :گویدمی او دیگران است.  اعتمادمورد 

کمک مالى    امیگاه  .دوننمنو عضو سازمان مخفى حزب توده مى   ایلیهنوز خ -
 اونا بدم. به  کجایو  ا رهکمک   نیی گروه مورد اعتماد باشه حاضرم ا  ه. اگکننیم

 
  ی ابیرا فردى غیروابسته و مورد اعتماد ارز  مراد دلفانىاللَّه   دار،یاز چند د  پس  منصور،

  نفوذى که خانواده با توجه به شمرد. میاو را براى سازمان قابل استفاده و امکانات   دکنمی
توانست امکان خوبى براى تهیه اسلحه، ورود و مىمنطقه کرمانشاه داشتند، او  دلفانى در  

 از مرز و نیز شناسایى منطقه در جهت اهداف استراتژیک سازمان باشد.  نىغیرقانوخروج 
 گیرد. باالخره دلفانى مورد اطمینان منصور و از آن طریق مورد اعتماد سازمان قرار مى 

د.  کنمی   مفید ارزیابی  یرى از امکانات اوگمنظور بهرهبه   راتماس با دلفانى  ادامه  سازمان،  
اینجا   بهماموردر  با شناسایى دلفانى،  رابطه  بهپایان مى یت منصور در  را  او  و  ناصر رسد 

که    ییخانه یچا  یعنوان مشتر. ناصر بهدهدی مسئول گروه تدارکات بود. پاس مکه    ،قصاد
ناشناس    یعنوان فرد و به   شودیصحبت مآنجا رفت و آمد داشت، با او همبه  مراد دلفانىاللَّه 
اعتقادات  پردازد. دلفانى با تظاهر بهادامه تماس با وى مىشود و بهمىدلفانى نزدیک  به 

به  و  ابراز  مذهبى  به ویژه  نیز ارادت خاص  و  على  امنیتى توصیه  امام  به   ایهاى  ناصر که 
 کند.نیز کامالً جلب مى کند، اعتماد وى را  مى صادق

دارد. او اطالعات و با زبردستى، خود را از هرگونه سوءظنى در امان نگه مى   دلفانى
 : گویدمیناصر به  شتر،یاعتماد ب ایجاد یو برا کشدی رخ ناصر مامنیتى خود را به تجربیات 

شون از هم  اطالعات.  نداشته باش  دیگهشماره تلفن از هم  د ینباآدمای سیاسی   -
 لو نره.  یدستگیر بشه دوم یکیه  حداقل باشه، تا اگ  ستیبا

 
 سالم بودن این رابطه جلب زی، اطمینان ناصر را به اعتمادسا  رنگینبا    مراد دلفانىاللَّه  
  کشد. دلفانى پس از کمى تهیه اسلحه را پیش مى یمسئله سرانجام روزی، ناصر  د.کنمی

  یک گروه سیاسى مخفى است و بدون وابسته به گوید که او  خاصى مى تانت  تأمل، با م
 مثل تهیه اسلحه بپردازد. ىکار حساستواند به نمى هاى باالى آن گروه مشورت با کادر

 عنوانالتحصیل شده بود، به سازمان که تازه فارغ   ی دیگر ازعضو  ،  یرحمان  یمحمدعل 
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وظ را    فهیافسر  دورهکرمانشاه  خود  برای  خدمت  پای  تا  کرد  با    یانتخاب  تماس  ثابت 
روابط دوستانه   مراد دلفانىاللَّه  با    یباشد. او توانست پس از مدت کوتاه  مراد دلفانىاللَّه 

 وآمد کرد. رفتاش بریی سنگانه کارخبههمراه وی بار چندین و  ندبرقرار ک
در حاشیه یک دشت پهناور خالى از سکنه قرار داشت.    ییه کارخانه دلفانى در کمر تپ  

کرد، ها که فضاى اطراف را پر مى شکنموقعیت جغرافیایى و صداى ناهنجار و قوى سنگ
به مى باشد.  تیراندازى  جمله  از  نظامى،  تمرینات  براى  خوبى  پوشش  علت توانست 

  بود. ورود و خروج غیرقانونى مرز عراق نیز پایگاه مناسبى براى بودن این منطقه به نزدیک
 هر صبح وقتى   .کردهاب، کار مى در یک طرح عمرانى در سرپل ذ   یرحمان  یمحمدعل

ایستاد، مردى را در طرف مقابل خیابان  برنامه، کنار خیابان مى سازمانانتظار اتوبوس    در
على نزدیک شد و از او عکس نیز مردى بهرا زیرنظر داشت. یک روز  دید که حرکات او  مى

رساند و  تهران  را جدى تلقى کرده بود، خود را به  رموزهاى مصحنهگرفت. على که این  
 گذاشت.   انیاش در مبا مسئول تشکیالتىآنچه را تجربه کرده بود  

گیرد و آخرین نشست در پیرامون این موضوع در چند جلسه صورت مى   گووگفت 
رسد. از دید مسئوالن تشکیالت، آنچه اتفاق افتاده  پایان مىابهام و سردرگمى بهاز  فضایى  

به نمى بود   باشد.  توانست  با ساواک  ارتباط دلفانى  بود که:  معناى  این  »شاید  یک گمان 
از   و  است  دلفانى  مراقب  کساساواک  طریق،  رفت  نىآن  او  با  که  دنبال  را  دارند،  وآمد 

پس  از آنگردد و  می محل کارش برعلى به   ،ها در تهرانگووگفت   ینتیجه   . درکند.«مى
 هاوآمد با دلفانى، بیش از پیش مواظب رفت  ش محمل مناسبى براى ارتباطضمن داشتن  

 امنیتى به   مسئله  حفظاست. او حتا وظیفه دارد تا در صورت لزوم برای    ا وىو تماس ب
 کمک کند. مراد دلفانىاللَّه 
نقش یک فعال سیاسى مورد    ی،ناصر و عل  و   هاى خود با منصوردلفانى در تماس   

را   بود و همزمان، همه دیده   یباز  یبخوباطمینان  به  یهاها و شنیده کرده  را  طور خود 
براى    ییهتازدستور و رهنمود  هر بار  داد و  ساواک قرار مى   ش،یکارفرماکامل در اختیار  

 .کردىدریافت ماز ساواک  سازمان،  بعدی با اعضای ارتباط

 

 سازمان در ايران رفیی   لو 

پیگرد، جوان موتورسوارى را که در تهران با    یهاى پیچیدهکارگرفتن شیوهساواک با به 
کند. ناصر  کرد، دنبال مىمى   گووگفت آمد و با دلفانى  هونداى نیرومندش سر قرار مى موتور  
راه که   دلفانى،  با  دیدار  از  هربار پس  بود،  ماهرى  پرموتورسوار  را   هاى  خمى  و  در    پیچ 
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ت و در جنجال شهر بزرگ تهران گذاشسرعت پشت سر مى شلوغ تهران به   یهاناابیخ
  سان ردیابى وى توسط ساواک دشوار بود. ساواک براى مقابله با فرار بدین شد. ناپدید مى 

ها ناهایى را که موتورسواران زبردستى بودند، از شهرستساواکىده نفر از  بیش از  ،  ناصر
 کرد.  براى ردیابى ناصر خریدارى  پرقدرتتهران آورد و تعدادى موتور  به 
 و  کردندرا تعقیب می موتورسوار و افراد پیاده، ناصر  چندین  روزانه شانزده اتومبیل و   

حرکت  هاى خود، اطالعات مربوط به ها و گیرندهسیم ساواک با کمک فرستندهبى  یشبکه 
کرد. هر تیم موظف بود ناصر را در مسیرى دنبال هاى تعقیب گزارش مىتیمناصر را به 
سپ و  بهاو    سکند  پیگیرى  براى  شود. را  خارج  صحنه  از  خود  و  بسپارد  دیگرى  تیم 

 1  شد.خود، آگاه نمى  گردیپترتیب بود که ناصر از  بدین 
صادق  ،ساواک تعق  ۸را    ناصر  تحت  داد  ب یهفته  مرد    .قرار  هویت  شناسایى 

ساواک بسیار مهم کرد براى  مى  گووگفت دیدار و    مراد دلفانىگاه با اللَّه موتورسوارى که گه 
بودند ردیابى کند و  توانست او و افرادى را که با وى در تماس  وسیله ساواک مى بود. بدین 

نام آن دستیابى به   راىبطریق سازمان و تشکیالت او را شناسایى و متالشى سازد.  از این 
گمارند.  با دلفانى مىار  محل قرهاى منتهى به مرد، یک روز چند افسر راهنمایى را در راه

پیماید، یک  مى شود و مسیر کوتاهى را با موتور  محض اینکه ناصر از دلفانى جدا مى به 
روال معمول،  به ابرد. در آنجپاسگاه فخرالدوله مىکند و بهافسر راهنمایى او را متوقف مى

سپس وى آزاد .  پرسندمیشود. شغل و آدرس ناصر را  گواهینامه و کارت موتور بررسى مى 
باشد، در  . ناصر بدون اینکه از تعقیب ساواک بویى برده  دهدی راه خود ادامه مشده و به 

به  با وظایف تشکیالتى،  کند و ساواک در وآمد مى رفتسازمان  چند خانه جمعى  ارتباط 
حلقه   او،  گردیپ را  یهربار  خود  و  تنگ  محاصره  سازمان  هاى  خانهبه تر  تر نزدیک تیمی 

 شود. مى
دیده شده   تیمیهاى چندین مورد مشکوک در اطراف خانه ، 13۵0در مردادماه سال   

بایست اطراف  خانه مى وآمد داشتند، قبل از رسیدن به خانه تیمى رفت همه کسانى که به بود.  
شد،  عقیب دیده مى دادند تا اگر مورد مشکوکى از تخود را هوشیارانه مورد بررسى قرار مى 

 جمعى خوددارى کنند. انهخرفتن به از 
 با یک اتوبوس مسافربرى   بر اساس قرارى که با دلفانى گذاشته بود، ناصر  بار یک  
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 مامورصندلى کنار ناصر، توسط ساواک براى    تشود. در این سفر، بلیکرمانشاه مىعازم  
وى   این  تعقیب  و  بود  شده  به   مامورخریدارى  رسیدن  پاس تا  و  ناصر کرمانشاه  دادن 

 کرده بود. ىراهرا همى دیگر، وى ماموربه 
 شد، ساواک بدون تشکیالتى منجر مى  یکشف یک خانههاى ساواک بههرگاه پیگرد 

ساواک داد. گاهى  ادامه مى هاى دیگر، تعقیب را  خانه ، در انتظار رسیدن به آنبرمالکردن  
حتى کرد و یا  که لو رفته بود، جایى در نزدیکى آن اجاره مى  ىیهابراى زیر نظرداشتن خانه 

ساواک ان  مامورداد.  تشکیالتى جاى مى   یان خود را در محلى مشرف بر خانه ماموربا زور،  
 ییماه صبورانه و حرفه  نیگذاشته بود، چند  ارشانیدر اخت  مراد دلفانىاللَّه که    یبا اطالعات

یت مخفى و ماموربراى انجام  ها  آن   سازمان پرداخته بودند.  یاعضا  ییو شناسا  بیتعقبه 
به شوم   جملخود،  از  وانت  ههرشکل  و  تاکسى  راننده  فروش، میوهگاری    یا  گدا، 

 شدند. کنترل برق و غیره ظاهر مى  مامورگشتى، گوسفندفروش، پلیس 
تدریج  تماس گرفته بودند، به  دلفانی  مراداهللبا  که  از سازمان    یافرادرد  پیگ، با  ساواک

از دیگری    یتیم  یهاخانه  را یکی پس  بود. هنگام  ییشناساسازمان  ساواک    کهیکرده 
ها که چریک یهاگاهیمخفباز به  یبا چشمانتصمیم گرفت، سازمان  کردن ی متالشبرای 
 زیر نظر داشت یورش برد.  هامدت 

 

 سازمانساواك به يورش

خود   یها و اعضاکادر   تیو ترب یریعضوگبه   1344که از سال    یمخفنشان  ونام  بی   گروه
خود را   ،یشاهنشاه  یساله   2۵00  یهازمان با آغاز جشن ، هم13۵0پرداخته بود در سال  

 یالتیتشک  یهاسازمان و کادر  ی از اعضا  ی. شمارکردمی آماده    یکیچر  اتیانجام عمل  یبرا
 بودند.   برگشته  رانیابودند و به  دهیآموزش د ینیهای فلسطدر پایگاه

ها خلوت و آلود، خیابان، زمانى که شهر تهران هنوز خواب13۵0بامداد اول شهریور 
هاى کوتاه شب پیش براى اداى نماز صبح  هاى تیمى خواب ناپیدا بود و در خانه آفتاب  

هاى ضربت رسید. پیش  تیمدستور یورش از اتاق فرمان در مرکز ساواک، به شکست،  مى
هاى شده، در خودروهاى تیمى شناسایى خانه بههاى نزدیک  مسلح در خیابانمزدوران    ،از آن

هاى لرزان  ان مسلح ساواک درحالى که دلماموربردند.  سر مى ش به باآمادهحال  پلیس به 
حمله  سازمان  تیمى    هایانه بیشتر خهاى ضدگلوله پنهان کرده بودند، به جلیقه خود را در  

 کردند.
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را ها  آن   آوردند، یاهاى تیمى را از پاشنه درمىخانه   یهاى بستهمزدوران ساواک در 
از دیوارمى متالشى   یا  به کردند  تا در  داخل حیاط هجوم مىها  و  ترین مدت  کوتاهبردند 

به  اینکه  فرصت  بدون  خانه  به واکنشی  ساکنان  را  دستگیرى  عملیات  شود،  انجام داده 
مزدوران   مسلسل  واکسابرسانند.  در  با  که  مى هایى  خانه دست  افراد  هاى  فشردند، 

  زدند. سپس خواباندند و از پشت دستبند مى کردند و بر زمین مى تهدید مى تشکیالتى را  
 کردند. انداختند و راهى زندان مى ها منتظر بود مىکه بیرون خانه  ایىهخودرورا در ها آن

به شبیخون  محسنخانه در  سعید  شهریور،  اول  در  تیمی  باکریهای  علی  ناصر ،   ،
، از اعضای کادر مرکزی نیز،  و مسعود رجوی  زادهمحمود عسگری  ، محمد بازرگانی،صادق

 دام ساواک افتادند.به 
شده    یجاساز  یمیت  یهاشده و در خانه   هیاسلحه و مهمات ته  یادیمقدار زکه  این   با
شش سال    یدرازادر  که    ی. افرادشدیانجام م  یبدون هر گونه مقاومت  هایریدستگبود اما  

 جامعه پرداخته بودند،   لیمسا  رامونیپ  شنودوگفتمطالعه و کنکاش و  تنها به عمر سازمان،  
 ند. پنهان کرده بودند، نیفتاد یمیت یهاکه در خانه  ییهااز سالح  ادهاستففکر هرگز به

شد. ساواک  هاى وحشیانه شروع مى شکنجههای ساواک،  گاهبازداشتبا رسیدن به   
فرد ترین اطالعات در اولین لحظات دستگیرى، وقتى که هنوز مهمخواست.  اطالعات مى 

پیدا نکردهدستگیر شده در حال شوک   را  بر خود  به است  است و فرصت تسلط  دست  ، 
انسانى رفتار غیر  و  ونتبا خش  بازداشتگاه،ورود به رو، دستگیرشدگان، در بدو  آید. از این مى

هاى از پیش  دستگیرشده محملافراد   بسیاری ازشدند. بدیهى بود که  رو مى شدیدى روبه 
هاى  بسیارى موارد، محملاستفاده کنند. در  ها آن  آماده داشتند، تا در صورت دستگیرى از 

مى ساختگى   از  تنها  کند. پس  را طوالنى  بازجویى  زمان  سؤاال تر  دقیقتواند  و  شدن  ت 
تناقضکارىریزه   رسىبر زود،  یا  دیر  شد.  ها،  خواهد  برمال  از  ها  جداى  دستگیرشدگان 

رسید، تناقض مىها بهمحملشدند. هنگامى که  یکدیگر، بازپرسى، شکنجه و نگهدارى مى 
مى شکنجه آزار  و  اذیت  بر شدت  را  گران  دستگیرشده  تا  بى افزودند  خود  و  از  کنند  خود 
 بیرون کشند. انشا از زبها رناگفته 

  ر یآن دستگ  یبرجسته   یها سازمان و کادر  ینفر از اعضا  76ساعت    17ظرف    در
 دوستمیهن ی  علو    زادگانبدیع نژاد، اصغر  محمد حنیف عناصر رهبری سازمان،  از  شدند.  

از یورش و دستگیرى  برد،  سر میکه در خارج به   روحانیحسین احمدیدر داخل کشور و  
 امان مانده بودند.  ساواک در 
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 یمتفاوت بود. حتا افراد  التیفرد در تشکجایگاه  نسبت  شده به   ریاز افراد دستگ  ییبازجو
اعتراف نکرده لو نرفته بود و خود نیز  ها  آن  یالتیتشک  تیسازمان که موقع  تیمرکزاز  

خانه   ،کردمی  ریداشتند. ساواک هر کس را دستگ ییو ساده  ینسبتا سطح ییبازجوبودند،  
خا  اییمیت ز  شانینوادگمنزل  رو    ریرا  تشککردمیور  مدارک  دنبال  اسلحه    یالتی.  و 
 . گشتیم

مسعود  بود که یدست ساواک افتاد، کاغذبه   یمیخانه ت کیکه در  ییهاز یچ نیب در
 : گروهش نوشته بود ریافراد زخطاب به  رجوی
 دهیم.  نمیتا جاسازی تهیه نکنید مدارک   -

  در   دیبا  یالتیگروهش داده بود. اسناد تشک  ریافراد زبود که مسعود به   یهشدار  نیا
بود   نیا  یمسعود رجو  ر. منظوشدیم  ینگهدار  هایخود  ریدور از دسترس غ  امن،   ییجا

جایی برای پنهان کردن اسناد و مدارک تشکیالتی نداشته    هشگرو  یاعضا  یکه تا وقت
 باشند، از دریافت مدارک تشکیالتی محروم خواهند بود.  

  رامون یپ  یپرسشها  خبر بود و در بازجویی بی   سازیجا ساواک از وجود    ،آن هنگام  تا
بانمی  یجاساز ا  شد.  پ  نامه،  ن ی کشف  تشک  ی ساواک  عضو  هر  که    تواند ی م  الت یبرد 
  ی کی  آن پس  ازباشد.  داشته    ، اسلحه و مهماتمدارک  ،اسناد  سازیجا   یبرا  یگاهیمخف

یکی   یجاسازبود. لو دادن  یفاش کردن محل جاساز ،ییها در بازجوترین پرسش از مهم
سازمان    یاعضا  یبود که همه   ن یشد. فرض بر ا  ییبازجوجریان  ساواک در  های  خواستاز  

  ی ایاشپنهان کردن مدارک و    یبرا  ییخود جا  یشخص  یو در خانه   یمیت  یهادر خانه 
 ممنوعه دارند. 

  گر یرا بار د  التیتشک  یاز افراد باال  یاریسرنخ، ساواک را بر آن داشت که بس  نیهم
 شد.  هایخواستار لو دادن جاساز  دیکشاند و با فشار و تهدب ییبازجوبه 

دام افتاده بودند. شبانه روز به   کی  در  یخانه تیم  هشت  نانینش  سردر اول شهریور،  
 نیاز اسرار ا  یاریبسسازمان، ساواک به   یها و رهبراعضا، کادرها نفر از  ده  یریدستگ  با

 اعضا و هواداران ادامه داد.  یه ی بازداشت بقو به افتیدست  زیرزمینیسازمان 

  التیکه اسرار پنهان تشک  دیکشیرخ مرا به  یاطالعات  هاییبازجو  یدر برخ  ساواک
سازمان مطرح شده بود. باور    یباال  یهاو کادر  یرهبر  یجلسات محرمانه   درتنها  بود و  
ا  یبعض ساواک   نی بر  که  شنود   بود  راه  و    ،یمخف  یهااز    ی رهبر  یهاگووگفت جلسات 

هنگام تماس با چند عضو    مراد دلفانىاللَّه ،  هاآنگمان  . به ستا  هکردمی سازمان را رصد  
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  ی برخکار گذاشته بود و از این راه به   یمیکروفون مخفها  آن   وسائلدر لباس و یا    ،التیتشک
 . دست یافته بود  یاطالعات کامال درون

ها  تا چریک   نیروهای امنیتی بود  و پیگرد  مراقبتزیر پوشش    ،بزرگ  یهاشهر   یهمه
و دستگیر کنند و یا در صورت مقاومت فرد مظنون، او را از   ییو افراد مظنون را شناسا

درآورند.   مسلحمامورپای  ساواک، عکسهای  مراکز  در  بامداد،  بر    یها، هر  شده  نصب 
بار  یهاتابلو  را  تماشا  بزرگ  و  کردمیها  پ  یهاچهره ند  تحت   به   گردیافراد  ذهن را 
 یهاسه نفره در اتومبیل  یهادر اکیپ  هامامور.  شدندیها مخیابان  یراه  ، سپس سپردندیم

شهر  سطح  در  حالندکردمی حرکت  ها  سیار  در  مسلسل  ی.  ماشه  بر  انگشت  هاشان که 
 در  بودند.  یهر عنصر مشکوکبه  یتیرانداز  و آماده  گرفتندی مظر  داشتند، همه سو را زیر ن

و لباس اسپورت پوشیده باشد و یا در   یکه کفش کتان  ی ان ساواک، هر جوانمامورپندار  
 ییک چریک باشد. هر گاه دو جوان با چنین مشخصات  تواندیخیابان با عجله حرکت کند م

حرکت   سوء  ند،کردمیباهم  به درجه  م آنظن  تقویت  کسشدیها  گاه  هر  میدان    ی.  در 
ها نزدیک آنان پیاده و یا سواره بهماموربر اساس موقعیت،    گرفت،یقرار م  شانظن سوء
 گریز و یا مقاومت از خود نشان  یبرارا  کمترین حرکت    ،اگر فرد مورد هدف.  شدندیم

 زنده دستگیر . پاداش کشتن یک چریک اکنون با جایزه شدی بسته مرگبار گلوله به داد می
 آن همسان بود. کردن

افراد  ساواک نام  از  باقی  با در دست داشتن  افراد  مانده  و  برجسته    یمرکزاعضای 
اعضای آن هنگام نُه نفر از چهارده نفر    تابود. ها  آن   ی و دستگیر  یی شناسا ی در پسازمان  

هفت تن    یتشکیالتموقعیت  و ساواک به    در میان دستگیرشدگان بودندمرکزی سازمان  
دو تن    ،نژادف یمحمد حنو    زادگانبدیع اصغر    یریدستگاز آن پس،    پی برده بود.  ها  آن  از
 در صدر لیست، افراد تحت پیگرد بود.  سازمان، انگذاربنیاناز 

 

 رفیی  اشار نوشته شده  لو 

 ییهاسازیجاکشف  ی، در پشانافراد یو دستگیر یتیم یهاخانه پس از حمله به  ساواک
مدارک تشکیالتکه چریک بود   اسلحه و مهمات در   یها  یا  از  ندکردمی پنهان  ها  آن   و   .
ها،  پشت کمد  . دیوارگرفتیدقیق قرار م  یکشف شده مورد بازرس  یهاخانه  یرو همهاین 
 توانستی همه م  هازیرزمین   یها ها، سوراخ سمبه شده، کف اتاق   یکارگچ  زهتا  یهادیوار
 باشد.   یتشکیالت مخفگاه اسرار یک  نهان
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 ،کردمی کشف شده را زیر و رو  یتشکیالت یهاها که ساواک خانه از همان روز یکی
میباغچه   د،کنمی   را  هاییدستشو  یکاریکاش را  اتومبیلها  بدنه  و  مصادره   یهاکاوید 
با شعله چریک   یشده  را  استیلن م  یها  اسرار  ،  هاآن  یناپیدا  یتا در زوایا  شکافتی تیز 
 یاز بیست و سه سلول انفراد  ی را پیدا کند، در زندان اوین، در یک  یکیچر  روهگ  ینهفته 

کنار   یکیپ هم نشسته بودند. یک ی باریک و نیمه تاریک بود، چند زندانکه در یک داالن  
دیگر لحنکردمینجوا    یگوش  با  به   ی.  تشکیالتانتقادآمیز،  بندش   ییار  هم  مسعود    ،و 

 :کردمی   هیگال، رجوی
عمر تشکیالته.    یشیشه  ینا . اهیاشتباه بزرگسازمان  ترین اسرار  نوشتن حساس  -

 . کنهیمدست ساواک بیفته سازمان رو نابود  به  اگه

 حفظ کرد.  اون همه کلمات رمز رو  شهی مگه م -
کاغذمیمسعود،    پشت  کلید   یدانست  جا  یهاکه  و  نام  است،  نوشته  را    گاه یرمز 
خاطر    نانیکرده است. او با اطم  یسازمان را هم نوشته و جاساز  یباالافراد    یالتیتشک
 گفت:

هس   ییازیچهوا داشت.    یونمیشه همه چیز رو ر.  سینوشتن اسرار، اشتباه ن -
 کشف نشه.بشه که   سازیجا  یکه جورنوشته بشه. مهم اینه    د یکه با

 از  ییهاله  دست ساواک نخواهد افتاد، درها هرگز بهنوشته که  این   گفتار با امید   این 
 گرفت. انیپا یبینخوش 

 یشدهکشف    یاز خانه  ییدر جا  ینا هموار  و یا  یاز دست خوردگ  یهر گاه نشان
 ندکردمی حفر و یا   شکافتندیمرا  آن   درنگبی   ساواک  انمامور  شد،ی دیده مافراد سازمان  

 سازمان دست پیدا کنند.   یمدفون شده یهاگنجینهتا شاید به 
یی که پیش از این محل خانه تازه کشف شده در خیابان گلشن،   ی یک خانه تیم  در

دنبال پیدا کردن جاسازی با کنجکاوی به ساواک  گردهمایی کمیته مرکزی سازمان بود،  
  سازی جا  فرو ریخت و  های دستشویید. دست آخر کاشی بود. گوشه و کنار حانه بررسی ش

بود سبک وزن که    ییبین وسائل کشف شده بسته   دربرخی مدارک تشکیالتی کشف شد.  
  ی هاپرداختند. پوشش   د یسف  یبسته   ییبه بازگشا  یان با خوشحالمامور.  زدی م  یدیسفبه 

کاری  کاشیزیر  در  ها  که ماه   ییهاکاغذ  یالبالباز شد. در    یپس از دیگر  ییک  یپالستیک
آن ورق    ی تا  ی. وقتشدی دیده مدار  جدا شده از یک دفتر خط   ییصفحه پنهان مانده بود،  

افتاد. چهارده   یسازمان زیرزمینترین اسرار یک  محرمانه ه ب ان،  مامورباز شد، چشم نا محرم  
و نشان افراد کادر نام  این  نوشته شده بود.  ها  آن   ی التنام و در کنار آن، مسئولیت تشکی
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  ی حهبود در صف  یکه کلید رمز ارتباطات مخف  یینامه عالوه لغتسازمان بود. به  یمرکز
ها و یا  تلگرافها،  درست نامه   یمعنا  توانستی آن پس ساواک م  . ازشدی دیده م  یبعد

بود بشناسد.  چنگ آورده  را که بین افراد سازمان رد و بدل شده بود و به  یتلفن  یهاشنود
  ی »خیلیکلمه که    یقرمز رنگ  یشماره خورد و در پوشه   هامت یاین صفحات، مانند دیگر غن

 ساواک  یان کار کشتهامورمآن نوشته شده بود، گذاشته شد تا در اختیار  یرو حرمانه«،م
 قرار گیرد.
شده،    نوشته  اسرار  رفتن  لو  به  با  نظامی  آموزش  برای  که  کسانی  مشخصات 
 حسینیمحسن نجات واقعی نام لو رفت و در همین راستا بودند رفته  فلسطینی هایپایگاه

 فاش شد.نیز پس از یک سال که در لبنان زندانی بودند  و محمد یقینی 
برا  ییهاپرونده  در ساواک  محمود   یکه  از  بود  داده  تشکیل  دستگیرشدگان 
تشکیالت نام برده شده بود. آن    یعنوان هواداران سادهبه  یبهمن بازرگان  و  زادهعسگری

از سر گذرانده بودند، توانسته بودند    یساواک را با زیرک  یهاو ترفند   های بازپرسدو که همه  
کاره  که بقبوالنند  ساواک  به  سازمان  کادر اما    اندنبوده   ییدر  عناصر  نام  کشف  از  پس 

 یهادگرگون شد. دست نوشته   ی و بهمن بازرگان  زادهمحمود عسگری  یهاپرونده   ،یمرکز
مسئول گروه  یمسئول گروه اطالعات و بازرگان زادهکه عسگریداد می نشانکشف شده  

اهلل لطف   ،یبوده است. با اینکه افراد عضو این دو گروه، از جمله پرویز یعقوبسازمان    یسیاس
  ی و مهد  محصل  یمهد  بهپور،  یعل  ،یرضا باکر  ،یناصر سماوات  ان،یروزیف  یمهد  ،یمیثم

دستگیرشدگان بودند اما هیچکدام نام مسئول گروه خود را افشا نکرده  جزو    ،یخسروشاه
بهمن و محمود را    یهاده درنگ پرونبی  ،ه بودرا فریب خورده یافتبودند. ساواک که خود 

 بر ارتش فرستاد. دادگاه ارتش که فرمان  یدادستانها، بهآن  یپیشنهاد حکم اعدام برابا  
 محکوم کرد.اعدام آن دو را به  ساواک بود،
کارمند   کی  بهمن را  ،هایبازپرس  نی، برادر کوچکتر بهمن، در نخستیبازرگان  محمد

 ییتنهاه کرده بود. او ب  یمعرف یاس یس تیاز هرگونه فعال یو عار زهیبدون انگمرفه،  یادار
گردن کشف شده بود به ها آن  یرا که در منزل خانوادگ  ییهان سالح دپنهان کر تیمسئول

دفاع کرد.    شدتبه  خود  یهاسازمان و کرده  ینیز از خط مش  رتشدادگاه اگرفت و در  
 13۵1فروردین    30در    ،برادر کوچکترش محمدکه  این   خاطربه   ،یبازرگانحکم اعدام بهمن  
  .افتیکاهشحبس ابد  به اعدام شده بود، 

جاسازی به  دستیابی  برای  انباریساواک  پستوی  بر  عالوه  و ها  کمدها  داخل  ها، 
اگر در حیاط یک کاوید.  ها را نیز میها، باغچهکاریکاذب وکاشی  هایو سقف  دیوارها
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. کردمی حفاری  را  آن   بود،  ییباغچه،  یی متعلق به فرد دستگیر شدهی، یا خانه تیم  یخانه 
»در   آن دوران  فروغ فرخزاد، درتعبیر    چرا که به تا مبادا چیزی در آن پنهان شده باشد.  

 بودند.«ها نارنجک کاشته  باغچه
  نییباغچه افتادند، کند وکاو پاجان  بیل و کلنگ به ان ساواک، با  ماموریی  در خانه

چند قطعه استخوان اصابت بهپنهان شده برسند. بیل  یاسلحه و مهماتبه تا شاید  رفتیم
شگفت  یمامورکرد.   کشف  یبا  :عجب  آدم یگفت  اینجا  ساواک    انماموراند.  کردهچال    ! 

کیسه ن ااستخو  عجوالنه در  و  آوردند  در  خاک  از  را  بیل    ییها   یبعد  یهازدنریختند. 
صاحب خانه  بود که    یها مال گوسفند قربانن استخو. ادیگوسفند، انجام  یکشف آروارهبه 
های  پنداشت به   یان کلمامورمرغوب کردن خاک، کنار درخت خرمالو چال کرده بود.    یبرا
یی که  سالح، مهمات و مواد منفجرهها، ساواک به در برخی از همین کاوش  . دود خندیدنخ

 یافت. جاسازی شده بود، دست 
 یپالستیک  یهادر بسته وسایلی که با دشواری برای مسلح کردن گروه تهیه شده بود،  

 وسائل، توسط اعضا یا  این نا محرمان در امان باشد.  تا از چشمان  شد  میسپرده  بخاک  
  عضای سازمان آن توسط ا از یبخشآمد. دست می به ران سازمان با مشکالت فراوان هوادا

ایران آورده شده بود. انتقال اسلحه توسط مسافر، گذشتن از چندین مرز  از خارج کشور به
 ینگاه کنجکاوانه  هابارراه بود.  همیشه با خطراتی همبود که    دشوار  یکارو کنترل گمرک  

  ز یتمآنقدر دقیق و  اسلحه    سازیجا اما    وداوج رسانده بفرودگاه نبض مسافر را به ان  مامور
هم انتقال و حمل    یسالمت گذشته بود. چند بارفرودگاه بهاز کنترل  انجام شده بود که  

به  نیز در    1بود.   دهی انجام  ی وحتا مرگ  و    یدستگیراسلحه توسط مسافر،  بعضی وسایل 
 شد. امنیتی فراوان خریداری می داخل کشور و با مشکالت 

  ، هنگامی رخ داد که گروه 13۵0پیش از این گفته شد که لو رفتن سازمان در سال  
ی ی سالح بود. در این راستا چند عضو سازمان با فردی با پیشینه دنبال تهیه   تدارکات

این فرد به خدمت  که  این   زندانی سیاسی و » قابل اعتماد«، تماس گرفته بودند. غافل از
 ساواک در آمده بود.  

آن    صاحب دوش  بر  از اتهام    یبار سنگینشد،  یی کشف می هرگاه جاسازی در خانه 
 داشت.  ی می آمده جواب روشندست به  یهایکایک چیز یبراشد. او باید می   گذاشته خانه

 
 

و   1379تهران    ی،نشر ن  ،ینیحستاز محسن نجا   «، فارس  جیبر فراز خل»  کتاب  به  شتریبآگاهی    یبرا  1.
 .دیمراجعه کن،  www.mnejat.com  سایت
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 زادگان اصغر بدیع یی  دستگ

 نژاد(  پس از نام محمد آقا )حنیف   ، دست ساواک افتاده بود، نام اصغرمرکزیت که به ومار  ط  در
 ساواک،   یبرا  فرد نا آشنا  نیا  اصغر،که  داد  می   سطر دوم نوشته شده بود. این سند نشان  در

 در سازمان بوده است.   ییمسئول اجراباالترین  
بد  با اصغر  نام  رفتن  شهربانی  ساواک    ،زادگانع یلو  برا  یاریبس  یهاروی نو    ی را 
اصفهان بود.   یسازمان و مسئول شاخه   انگذاربنیاناز    اصغر،.  ندکرد  جیاو بس  یریدستگ

اصفهان خودش  رفت    ی چون  به بود  آمدش  طبیع و  شهر  اصغر نمودی م  یآن  از  .  که 
 به تهران برگشت. بود، دو روز بعد از حادثه اطالع  بی  گسترده در تهران  یهایدستگیر

ندید از مراجعه    یرفت. چون عالمت  ی سالمت  متسراغ عالبه   یخانه تیمقبل از رفتن به
  ی رو ،یتشکیالت اری کی رفتن سر قرار بااز  شیپ ،کرد. روز بعد یخوددار یمیت یخانه به 
نا سالمت بود    این قرار هم  د،یند   یزیچگشت و   یستون برق، دنبال عالمت سالمت  کی

اجرا نشد.   ناگوار  دیتردبی   پس و  بود.    یاتفاق  کسب    یبرا  . شد  راننگ  شدت به   اوافتاده 
به  اطمینان سر زد. کس  یخانه اطالع  نبود. خواربار فروش   ییک سمپات مورد   در خانه 

را دستگیر کرده  یروروبه او  بسا که این  اند.  خانه گفت که شب پیش  تور  چه  خانه در 
  ی که تعطیلاین   یبهانه به ازگشت.  اصفهان ببه و    اصغر جان سالم بدر برد  یساواک بود ول

برا  یانتابست و  است  به   ی دانشگاه  میان  استراحت  در  است،  برگشته  و اصفهان  خانواده 
 ماند. یاش باقدوستان

و در ردیابى   ندتکاپو افتاداین عنصر مرکزیت به   یریگدست  یبراو شهربانی    ساواک
، سرانجام در  نددوستان و نزدیکان او را تحت مراقبت قرار داده بودزادگان،  از اصغر بدیع

بداص،  13۵0وریشهر  یمه ین شهربانی،  مامورتوسط    ،زادگانعیغر  خانه ان  از   یکی  یدر 
زندان شهربانی  راست به یک  اش اطالعات از   یگیربهره یشد. او را برا  ریبستگانش دستگ

 فرستادند. 
بود،     نیروهای چریکی روی آورده  با ساواک به قلع و قمع  شهربانی که در رقابت 

باقی نگران   اعضای  که  زندان،  مانده بود  بیرون  در  گروه   2۵00  یهاجشن   انیجردری 
هر   بنابر اینعملیات تخریبی بزنند.  شد، دست بهزودی برگزار میکه به  ی شاهنشاهیساله

شت  دانست گذاسازمان می او را در    تیکه موقع  زادگانع یشکنجه بد  یچه در توان داشت رو
پا بتواند رد  امنیتی  مامورکند.    دایپ  نژادف یمحمد حناز    یی تا  بودان    ، که اصغر  ندمطمئن 

را  حنیف   گاهیفمخ اینداند.  می نژاد  ح  بنابر  ن  لهیهرگونه  داشتند    رنگیو  چنته  در  که 
هیچ   از  و  شکنجه   دی تهدبکاربردند  تا    ییو  نکردند  مخفی اصغر  دریغ  افشای  به  گاه را 
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نشاندند تا با    یاجاق برق  یرو. او را  اصغر سرسختانه مقاومت کرداما    نژاد وادارندحنیف
گران در پاسخ شکنجه اصغر  اما    اسرار درون او را کشف کنند سوزاندن پوست و گوشتش، 

 یو مسعود رجو  زادگانبدیع تنها اصغر  ، هدستگیرشداعضای    ن . در بیگم«ی»نم: گفتیم
زادگان  برد، باخبر بودند. بدیع سر مىدر آن به ها  تا هنگام دستگیرینژاد  حنیفکه    ىیاز خانه 

  نکرد.چیزى درباره آن خانه فاش گذاشت و هرگز  ناکام بازجوها را
تشکیالتی که اصغر و مسعود آن را   ییاز خانه  نژادها، محمد حنیف دستگیری با آغاز

  ی اثیغ  ابانیاز خ  ییدر کوچه یی دیگر نقل مکان کرده بود. این خانه  خانه شناختند، به می
در   محمودیان، از هواداران سازمانبود. خانه متعلق به عطااهلل حاج  خراسان دانیواقع در م

در بین دستگیرشدگان هیچکس   بنابر این آشنایی داشت.    بود که با محمد حیاتیبازار تهران  
  دانست. نژد را نمی نشانی پناهگاه جدید حنیف 

  ی مخف  یزندگبه  یتیمسائل امنشدید    تیبا رعاسازمان بود،  رهبر  که    نژادف یمحمد حن 
 لی، جلآوخ  میاهابر  ،ییاحمد رضا،  فام. رسول مشکیندادیم  ادامهخود    یالتیتشک  ت یو فعال

  محمودیان   ینژاد در خانهبا حنیفسازمان نیز    یاز کادرها  ،یاتیو محمد ح  انیداحمد یس
  بردند.می سر به 

های فلسطینی در خاورمیانه، آموزش چریکی دیده  در پایگاه ل،یو جل میابراه رسول،
 برگشته بودند.   رانیابه یتازگبودند و به 

با احمد    نژاد همراهحنیف،  دوستمیهنی  علزادگان و  اصغر بدیع   پس از دستگیری
  .کردندفام سازمان را هدایت می رضائی و رسول مشکین

خودش و از جمله مادرش در همین خانه زندگی   یمحمودیان با خانواده عطااهلل حاج
، در حال بررسی یک قبضه سالح بود که ناگهان شلیک  نژادند. روزی محمد حنیف کردمی

درنگ خود را به پشت بام رسانید و یک سینی را از آنجا به حیاط  بی   عطااهلل،کرد. مادر  
ها که صدای شلیک تیر را شنیده بودند  پرت کرد و صدایی ساخت. او در جواب همسایه

 گفته بود که سینی رب گوجه فرنگی از دستش افتاده بود و صدا کرده بود. 
 

ک     کمیته مشیی

 تهیتحت عنوان »کم  ییمجموعه  ،یدستور محمدرضا پهلوبه  13۵0در روز چهارم بهمن  
  ته یکم  نیشد. ا   لیتشک  یدر محل زندان موقت اطالعات شهربان  «یمشترک ضد خرابکار

نیروبا مشارکت   پاسدار قدرت و    یضد مردم  یچهار  بودند که  ساواک و  یعنی    سلطنت 
شهربان ارتش،  دوم  با    انهیجومقابله    اتیعمل  یهماهنگ  یبرا یژاندارمر   و  یادارات 
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مشترک، در دست اداره کل سوم   ته یابتکار عمل در کمپاگرفت. مسلح و برانداز  یهاگروه
   ان بکار گرفته شده از ساواک بودند.ماموربود و غالب  )امنیت داخلی( ساواک

شکنجه  و  کمیته زندان  مشترک  گاه  حاشی  شهر    پخانه تو  دانیم  یه ی در  مرکز  در 
کارکشته    ی هاگران و بازجوترین شکنجهمخوف  قرار داشت.سابق(    نیتهران )زندان شهربا

  آموزش دیده بودند.  یغرب یهادر اسرائیل و کشور  شانکار گمارده شدند. بیشتره در آنجا ب
. هر بردندی کار مه را ب  یو روان  یجسم  یهاشکنجه  یهاابزار و آخرین شیوه ترین  تازهها  آن

 یهاشکنجهتا با   شدیکمیته مشترک سپرده مشد، یک راست به ی که دستگیر م  یچریک
را    یچریک  ی هاها، سازماناطالعات او دست پیدا کنند و براساس آنبه  یو روان  یجسم
   کن کنند.ریشه

   .کمیته به سه واحد اجرایی، اطالعاتی و پشتیبانی تقسیم شد ۵213ل خرداد در اوای
 

ی شهرام پهلویگروگان  برنامه  نیا گی 

در امان   یریدستگکه از    سازمان  تیتنها افراد مرکز  ور،یاول شهر  یهای ریپس از دستگ
بودند حن  ،مانده  بدیع  دوستمیهن   یعل  ،نژادف یمحمد  اصغر  حسین   زادگانو  بودند. 

مرکز  گرید  ،روحانیاحمدی  هواپ  ت یعضو  ربودن  در  که  زندان  یمایبود   ،یدب  انیحامل 
سازمان، در  عنوان مسئول گروه خارج از کشور  به   ات،یپس از آن عمل  یشرکت داشت. و

بدبردیمسر  به   خاورمیانه اصغر  ن  زادگانع ی.  علبه   ،وریشهر  یمهیدر  افتاد.  ساواک   یدام 
پدر او را قانع کرد که قرار    ی،رنگ یساواک با نکه  این  بود تا  یچنان مخفهم  دوستمیهن 

دام ساواک کاری شد و بهفریب  نیاقربانی    نیز  دوستمیهنمالقات با پسرش را لو دهد.  
بود. در   نژاداز زندان، محمد حنیف   رونیدر ب  تیمانده از مرکز  یتنها فرد باقاکنون    افتاد.

 یهالهدر،  آمده بود  رانیاکه تازه از خارج به   فاممشکینرسول  د رضایی و  احمبرهه،    نیا
 بردند.سر می نژاد به یک خانه تیمی با محمد حنیف  و در قرار گرفتند تیمرکز

ب  یاعضا  یهمه در  اند  ،زندان  رونیبازمانده  ضربه  یشه یدر  که    ییجبران  بودند 
 یبرا  ییبرنامه   د،یرسیذهن مبه   زیاز هر چ  شیوارد کرده بود. آنچه ب  سازمانبه   ساواک

که گرفتار زندان و شکنجه بودند،   یارانی  یبند افتاده بود. فکر آزاددر  رفقای  کردن    آزاد
ی هر کدام بر پایه گذاشت.  نمی  رامآ   ی را دم  ی اثیابان غیخ  یمیت  یخانه   نانیسرنشخاطر  

 اندیشید.می   یی که داشت به راهیآموزش و تجربه 
 :رسول

 . میشیخودمون هم گرفتار م میجنب. اگر نه میبکن یکار یدیها بابچه -
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ناگفته   گفتار به   ییرسول  اما  نبود که همه در درون خود داشتند  بودند.    اوردهیزبان 
باکه  این  بارهدر    گووگفت آغاز شد.    دیچه  بنگاهکرد  توجه    نژادمحمد حنیف  به  شتری ها 

 : گویدمیداشت. محمد  
باز که   میکن  یکار  دی نبا  طیشرا   ن یا  ی ترین اصله. توسازمان مهم  یحفظ و بقا -

فکر   التیتشکجمع و جور کردن  به   دیاون باجای  به   .فتن یبه دام ب  یافرادهم  
 .میکن

  ، جمع کوچکدر این    ند.کنمی  پیشنهاد  ی راگوناگون  یهاراهکاری تیمی،  خانهافراد  
  هستند. انینجات زندان  یبرا  یاتیعملفکر به  ه یبقنژاد، حنیف جز محمد 

 : حمدا
 .می ها رو آزاد کنبچه م،یریرو گروگان بگ ایاز دربار یکی  میبر -

ها توسط  بارچریکی از اسارت،    رزمانهم زندانیان سیاسی یا    یآزاد  یگیری براگروگان
 داده بود.رخ  هاینیاز جمله فلسط گریمبارز د یهاروین

 : رسول
بد - بگ  یهانه ودُرد  زیاز عز  یکی  س، ین  یفکر    ما یبا هواپ  م،یریشاه رو گروگان 

 .میکنتا گروگان رو آزاد  ریالجزا ارنیکنن بها رو آزاد بچه میو بگ ریالجزا  میببر
 :محمد

شون لو آزاد شدن. همه   ریشده تو الجزا  ریدستگ  یهاکار شد و بچه   نیا  رمیگ -
  الت، یبه تشکسوخته هستن. بازگشت اونا    یروین  یادیتا مدت ز  نایان. ارفته
  د یتو خارج بمونن. ما با  ای  بشن   یمخف  د یقبل براشون نا ممکنه. همه بامثل  

بودن    یاز زندان  بجاش،  .میکن  یسازمان رو بازساز  دی. بامیرو هدر ند  هامونروین
 م.یاستفاده کن میرژ  هیعل غیتبل یها برابچه

 

فکر همه را مشغول کرده بود.   انیزندان  ییهار   یبرا  اتیعمل  کی  رامون یپ  گووگفت
  ن ی. فقط محمد بود که ادر ذهن همه جا افتاده بود  یاز خاندان سلطنت  یفرد  گیریگروگان

هم   ی اما کس  ندکردمی رد ن  گیری راگروگان  ه ی بقکه  این   دانست. بامی   ییکار را ماجراجو 
داشت که    هی. اقتدار محمد چنان بر سازمان ساکردمین  یستادگیا  محمد  تهیاتوردر برابر  

 .شدیانجام نم یکاربدون اجازه او  
 ، یکی از هواداران سازمانالدن  ادیاحمد را به   ،گیریگروگان  رامونیپ  یذهن  تیمشغول

   م یرژ یاصل یهامهره   ییشناسا  یبراسازمان دانست که گروه اطالعات  می  احمد . انداخت
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را در  ی هوادار سازمان، اطالعات خوب ،الدنبود که  دهیشن یداده بود. ورا انجام  ییهاکار
  .1  گروه اطالعات گذاشته بود. اریکرده بود و در اخت یآورجمع   نیاپهلوی  باره شهرام

پ هفته  سه  بود،    هایریدستگکه    شیاز  شده   یاعضا  نیب  ارتباطات  شتریبشروع 
  . افراد گروه  گرفتیمصورت    یدار یندرت دلغو شده بود و به  یالتیتشک  یهاسازمان و قرار
بودند. احمد    یمخف  ایپراکنده    ر،ی، دستگزادهمحمود عسگریمسئول آن گروه،  اطالعات و  

الدن بگذارد. این  با   یکند و قرار دایاز بستگان او را پ یکی توانست  الدن یوجوجستدر 
بردارد از از آنچه در ذهن داشت پرده  که  این   . احمد بدونندکرد  دارید  یپارک ساعدو در  

دستگ باره  در  در  هایریصحبت  از هر  و  کرد  در البال  یشروع  تا  گفت  ها آن  یسخن 
 آورد. دست به  ،یپهلو  پسر بزرگ اشرف ،نیادر باره شهرام پهلوی  یاطالعات

بازرگان  کی  در  الدن خ  یشرکت  تختآباد شریف  انیایدر  تقاطع    ابان ی)خـ  جمشید، 
شرکت، در همان طبقه،   نیا یرو روبه .کردمیکار ( یطالقان اللّهت یآ  تـقاطع ،ینقر سپهبد

هنوز   ایبداند که آ   خواستی قرار داشت. اکنون احمد م  نیاپهلوی     شهرام  یشرکت بازرگان
آسانسور   ها درکرد که بار   فیتعر  برای احمد   . الدنریخ  ای  داردو آمد  آنجا رفت  شهرام به 

شکل گرفته  ها  آن ن یهم ب  یکی سالم و عل  جیتدرراه شده بود و به همشهرام ساختمان، با  
 نیدر دفتر کارش دعوت کرده بود. در امالقات    ی براالدن  از  نیاشهرام پهلوی  کباریبود.  

خود را  باورکردنی ییهابا محمل بود، الدن شده  ییرایاز او پذ  ینیر یو ش یکه با چا دارید
هفته    کی  درست   دارید  نیداده بود. انشان  نیا  پهلوی   و منش شهرام  تیشخص  یفته یش
 رخ داده بود.  وریاول شهر یهایریاز دستگ شیپ

پنجره    مه یکرکره تا ن  یهابرگشت. پرده   ی میخانه تتاریک شده بود که احمد به   هوا
 یشگیوارد شد از نشاط هم  یبود. وقت   یمیخانه تکه نشان سالمت بودن    پوشانده بودرا  

آلودی وهمنبود. سکوت  یخبر شکفتیم یمیت یدر خانه یالتیتشک اری کیورود که با 
  خود   برای  لب  زیر  داشت  احمد.  بود  کرده  همیشه  از  بارترغم را    هتاریک خان  مهین  یفضا

افتاد. نان را برداشت،   نیزمها شد و بهاش راز دست  ینان بربر  دو  از  یکی  که  کردمی  شکوه
 گفت: »شام آماده است«.    هیآشپزخانه گذاشت و با کنا  یسکو  یرو  یو سبز  ریپن  یسهیبا ک

 نگفت. او ادامه داد: یزیچ یکس
 .ده ی آخر نرسبه  ایغرق شده اما دن هاتانیکشت دونمیم -

 
سازمان با   کی  یدشمن، برا  دنیبدام کش  یاستفاده از زنان برا  کیتاکت  گرچهمستعار است.    اسم  الدن  1.
برخورد با ماموران در    ری جنبش الجزا  اتیتجرباستفاده از  سازمان با  اما  دشوار است؛    یمذهب  یدئولوژیا

  ه بود.را جائز شمرد  یکیتاکت  نیچن  ی،فرانسو
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 گفت: با لحنی طنز آمیز  رسول
 .میبکش رونیغرق شده رو از آب ب یکشت میخایم -

راه داشته  از خانه هم  رونی اوضاع ب  یاز چگونگ  ییهاخبر   توانستی ورود احمد که م
بودند و احمد که    ییخبر تازه   دن یمنتظر شنبود. همه    دهیاو کش  یسوبه   ها رانگاهباشد  

را  ا  یمین نت  رونیبز روز  از  بود، دوست داشت  ها درباره  گووگفت  یجه یاز خانه گذرانده 
 :دیپرس. بشنود یریگگروگان
 . دید یرس ییجه یبه نت -
مخالف   محمد آقا،   یآورد که وقت  ادیبود. بهبجا  نا  زبان آورده بودکه به   یپرسش  دیشا
 التیتشکقاطع او شش سال   یها م یو تصم. اقتدار محمد  ستین  یپرسش  یجا گریدباشد  

آقا،  را سر پا نگه داشته و پرورش داده بود.   چون و چرا نداشت و    یجافرادستی محمد 
 : گفتهمه بود. رسول   رش یپذ مورد

 :گفتکه ممد آقا یم  کردمی بحث ی نرسیده. داشتیم  جایبهگیری  بحث گروگان -
 .«پاش هستم ن یگرفته باش یمیبرگشتم هر تصم یوقت رونیب رمیم»

ها داده بود شگفت بچهکه محمد به   ی. از فرصتکردمیزُل زل رسول را نگاه    احمد
شده بود در ذهنش مرتب کرد تا    رش یدستگ  الدنبا    داریکرد. آنچه را از د  یزده بود. درنگ

 بازگو کند.را آن گیری جا افتادگروگان میتصماگر 
محمد  از آمدن    شیشد و پ  ترنیگیری سنگموافقان با گروگان  یحضور احمد، کفه   با

 گرفت. گیری شکل گروگان  اتیعمل یبراگروه  یاراده ،نژادفیحن
 خانه برگشت:محمد به   یاز ساعت پس

 ن؟ یگرفت میها؟ تصمشد بچه  یچ -
 گفت :  رسول

 .میریرو گروگان بگ یکه کس نهیها نظرشون ابچه -
 سکوت کرد. سپس گفت:  یلخت محمد

 ؟ ی میتونم داشته باشمنقشمن چه  دی. حاال بگذارمی جمع احترام م  میتصمبه  -
  یکى از   گرفتن گروگان یی با  شور و شوق انداخته بود. گوراهکار همه را به پیدا شدن   

 .  دیرسی م جهینتچون و چرا به بی  آزاد کردن برخی از زندانیان ،وابستگان دربار 
  ان یسازمان در چنگ ساواک، ز  یبرجسته   ی. وجود اعضاگذشتیم  یتندبه   زمان

 هایی ظاهرا بازجوکه این  . باکردمی سازمان وارد به   یشتریکه هر روز خسارت ببود   یبزرگ
که در اسارت بودند هر روز در    یبود اما ساواک ول کن نبود. از عناصر مرکز  افتهی  انیپا
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 خواستی . مدام اطالعات مدیپرسی در امان مانده بودند م  هایریاز تور دستگکه    یباره کسان
 د. کن کنشهیسازمان مبارز را ر  نیو ا ندازدیدام بها را بهنشده ریدستگ  یتا بتواند همه 
  ی سازمان در بیرون زندان نیز آزادی دست کم بخشی از زندانیانمانده باقیاعضای 

ی توان خود را  باید همه  بنابر این دانستند. ی فعالیت آن ضروری می سازمان را برای ادامه 
 شدند.  می کار ه چه زودتر دست ب  ند و هرکردمی روی این کار متمرکز  

در خانواده شاه، مورد بحث و    شاندربار و اهمیتوابسته به امنیتى اشخاص  موقعیت  
  سوژه نام برد و گفت که اطالعات   کی  عنوانبه   نیاپهلوی   احمد، از شهرامبود.    گووگفت
و یکى از    پهلوى  او در دست دارد. شهرام، خواهرزاده شاه، پسر اشرفاز    یخوب  یشخص

مورد قبول   یمخالفت  چیگیری بدون هگروگان  یسوژه برا  نیبود. اافراد مورد عالقه شاه  
 موافقت خود را اعالم کرد. واقع شد و محمد نیز  

 او با الدن  ییبود که از راه آشنا  نیا  نیاشهرام پهلوی دام انداختن  به   یراه برا  کی  
  شهرام با الدن   ییآشنااما    کننددو، او را در تله گرفتار  هنگام خلوت آن به شود و    دهیچ  یدام
توانست در انتظار ینم انی. نجات زنداندیکشیدرازا مآن به به  دنیعمق بخشبود و  ییابتدا
راه دماندب  یدام  نیچن به   نیا  گری.  آمد در شهر  را هنگام رفت و  او  اندازند.  بود که  دام 

   وسط شهر تهران بود. او در یحول و حوش دفتر بازرگان، کاراین  یبراجا   نیبهتر
ت  ،اتیعمل  یبرنامه  از شناسا  ده یچ  ی اثیغ  ابان یخ  ی میدر خانه  بنا شد پس    یی شد. 
 کار شوند.  ه دست ب  ات،یو محل عملکامل سوژه  
گروگان  نیاشهرام پهلوی گروگان گرفتن کننده پس از به عمل  م یبود که ت  نی ا برنامه 
سازمان اعالم کند که حاضر است شهرام را   نامبه جا فرودگاه مهرآباد ببرد. در آن خود را به 

آزاد    انیراه زنداناو هم  دیشهرام، با  یآزاد  یآزاد کند. برا  انیاز زندان  یبرخ  یدر برابر آزاد
د، شهرام آزاد الجزایر برسنسالمت به منتقل شود. هرگاه همه به   ریالجزابه   مایشده با هواپ
 خواهد شد.  

در منزل  ییگروه، جلسه نیدر ا کی هر فیوظا نییو تع یاتیاطالع گروه عمل یبرا
تـشک  ابانیخ  واقع در  قتیطرمحمد   آن    لیآبشار،  رسول   ،نژادف یمحمد حنشـد که در 
آالدپوش   ،یقاض  نیحس  ،فامنیمشک محمد    ،نورینبوی  اکبری عل،  حسین)مرتضا( 

م  کاشانیسیدی  در  نیی آمهر  حمدو  داشتند.  پسر    گیریگروگان  جلسه طرح   نیا  حضور 
نگاهش که    یدر حال  نژادف ینقش افراد گروه در آن مشخص شد. حنمطرح و  پهلوی  اشرف  
 گـفت:دوخته بود   نییآمحمد مهر را به 

 .  میدار  ازین  [نیی آمهر] مثل محمد  یقو  یآدم، بهخطرناکه  یلیخ  یریگگروگان  کار -



 

 ا ینیشهرام پهلو یریگبرنامه گروگان  81

 . نهیبب  یبیآس  نیکوچکتر دینباگروگان  -

 
 تیموقعتر بود.  و قوی تر، از همه ورزیده 1آیین در بین افراد گروه عملیات، محمد مهر 

همانطور   اتیو عمل  شدیگروگان گرفته مبه  یچنان بود که اگر و  یدر خاندان پهلو  شهرام
م  ینیبش یپ  که انجام  بود  از    شد،یشده  مهمی  ثمر  به  ندگان یربا  یهاخواست بخش 
 .  دیرسیم

 یاتیعمل میدر دستورکار ت اتیعمل یو منطقه  نیاشهرام پهلوی رفت و آمد  ییشناسا 
افراد کادر  نام    ستیل  نیشد. در ا  هی ته  شدندی آزاد م  دیکه با  یانینام زندان  ستی گرفت. لقرار  
 گریدمبارز    یهاگروه   انیاز زندانچند تن  راه با  بودند هم   یکه زندان  "نیمجاهد"  یمرکز

 گنجانده شده بود.  
از سوی سازمان داخل کشور   یینامه   ات،یاز عمل  شی، چند روز پ13۵0  وریشهر  اواخر

سخن رفته گیری  برنامه گروگاناز  فرستاده شد که در آن  گروه خارج از کشور سازمان  به 
برنامه    نیکاری با اهم  یکامل برا  یبود که آمادگخواسته شده  از بخش خارج از کشور    بود.
عضوی از سازمان را   دیگروه خارج از کشور با  ،در تهران  اتیعملداشته باشد. با آغاز  را  
می  ریالجزابه  تاگسیل  سازمان  به   داشت  سوی  از  از  نمایندگی  و وگانگرهدف  گیری 

 بخواهد.  یاریها آن  کند و از انیب یریمقامات الجزا یسازمان را برا یهاخواست 
  ک یو رفت و آمد سوژه بود.    اتیمحل عمل  ییشناساگیری،  برای گروگان  اقدام  نیاول

ها حول و حوش رفت و آمد   یگرم بررسسر   کلت،یبر موتور سسوار    نییآروز که محمد مهر 
نشست و گفت وی را متوقف کرد. ترک موتور او   یبود، پاسبان نیاشهرام پهلویمحل کار 

 یبر شانه را  دستش  ،  پاسبانحرکت درآمد،  که موتور به همین   بهار برسان.«  ابانیخبه   »مـرا
 یسخت  و جسم  دیدست او لغز  ی پس از لختمحکم نگهدارد.  خود را  قالب کرد تا  محمد،  

 اش ب یرا در ج  یاسلحه کمر  کی   بغل پنهان داشت لمس کرد. محمد   بیرا که محمد در ج
 درنگ گفت:  بی  گذاشته بود. پاسبان

 جا گذاشتم.   زیچ کینگهدار  جانی! همداداش  -

  اده یدرنگ پبی  وحشت افتاده بود،به   وتورسواربدن م  یاز لمس اسلحه روکه پاسبان  
 و دادفاصله گرفت و شروع به  یتند باشد به  «»خرابکار کردمی احساس  که یشد و از فرد

 آنجا نرفت. به  طیمح ییشناسا یبرا گریو د ختیصحنه گرسالمت از  کرد. محمد به  قال
 راه محافظ. او گاه همدیسه روز بطول انجام  ات یمحل عمل  یابیو ارز  شهرام  ییشـناسا

 
 شد.« شناخته مید آبادیونام خانوادگی »داو، با  13۵7. مهر آیین، پیش از سال  1
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 . زمانآمدیمحل کارش مو به راندیرا م  لشی اتومب  ییتنهااغلب اوقات    یول  شدیم  دهید
 شد.  ییکارش شناسامحل رفت و آمد شهرام به  یبیتقر

با    یگیری در نظر گرفته شده بود با هماهنگگروگان   یکه برا  ییشش نفره   گروه
عمل  یبرا  ،تیمرکز ت  یزیربرنامه   اتیانجام  بناشد  پهلوی عملیات،    می کرد.  را   نیاشهرام 

به  نزدیک  هنگامى که  بربامىمحل کارش  بى   دی شد،  منتقل به   درنگو  فرودگاه مهرآباد 
مهر  محمد  از  مرکب  تیمى  قاض  ،نییآکند.  نبویعلى   ،یحسین   محمد  ،نوریاکبر 

بود.   اتیعهده دار انجام عمل وحید افراختهو  حسین)مرتضا( آالدپوش )بابا(،  یکاشانسیدی 
  ده یرگزب  اتیعنوان فرمانده عملبود، به   دهید  یکیآموزش چر  ینیهای فلسطبابا که در پایگاه
رانندگى در   یکرایه کرد و وظیفه با نام جعلى، یک پیکان قرمزرنگ    یشد. حسین قاض

 عهده گرفت. عملیات را به 
افراخته در   دیاول و وح  یعنوان عالمت دهندهبه   ،حسین)مرتضا( آالدپوش بود    بنا
که در محل   ادهیگروه پشهرام را به نیماشنزدیک شدن دوم، خبر  یدهندهعالمت   نقش

  ل یاتومب  شیشاپیدو پس از دستگیرى شهرام، پآن  و سپس  برسانند  عملیات منتظر بود،  
ا رآن   ترین ترافیک باشد، داراى کم  که ترین راه  مناسب کنند و با انتخاب  حامل او حرکت  

    هدایت کنند.فرودگاه مهرآباد سوی ه ب
شده و  شناخته  شان، تیم عملیاتى، مرکب از عناصرى که بیشتر13۵0اول مهرماه  در
بودند، دست به تحت   تیم، مجهز به   شدند.کار  پیگرد ساواک  افراد  یک ساعت ده صبح، 

. حسین  دندیخیابان فیشرآباد رسمسلسل سبک و یک اسلحه کمرى، با پیکان قرمزرنگ به 
بود پارک   نیاشهرام پهلوی اتومبیل را کنار خیابان و نزدیک شرکتى که متعلق به   ،یقاض
عنوان . بابا به داتومبیل پیاده شدنسه نفر از    چنان در صندلی راننده باقی ماند.و هم  کرد

که مسلسل را در آن پنهان کرده  رنگ بر دوش،  فرمانده عملیات با یک کیف دستى سیاه 
  ن ییآبود. مهر ستادهیباش اآمادهحال شدن شهرام، به رو و نزدیک محل پیادهبود کنار پیاده

نبوی عملیات  به   نوریو  محل  حوش  و  حول  در  عابر  بودند.  عنوان  شد  و  آمد  در 
در حرکت بودند  منطقه  پیرامون    بر موتور،  سوار   ، افراخته  د یو وح  حسین)مرتضا( آالدپوش 

 خبر دهند.   یاتیگروه عملشدن سوژه را به  کینزدتا 
وزن و ورزشکار است. چهار نفر از بلندقامت، سنگین   ،نیاشهرام پهلوی یعنى    سوژه 

  عملیات  این  براى  که توان بدنى الزم را  اندییهجودوکاران ورزیدافراد تیم عملیاتى نیز 
 اند.یگیردیگر، جسورانه آماده انجام برنامه گروگانراه دو یار دارند و هم
 سوى   هاى منتظر در همهعملیاتى سازمان روز پرهیجانى را آغازکرده بود و چشم   تیم
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  ی روز آن »واالگهر« را از کاخ  رنگ و بزرگى بود که هروجوى اتومبیل سیاهدرجستخیابان  
در  که عالمت دهندگان   مانده بود   ازدهی  ساعتبه   یقیآورد. دقامى  آبادفیشر نیاوران، به در  
   دیده شد. نیاشهرام پهلویاتومبیل دنبال آن قرار گرفتند و به  یاتیروه عملگ دیدان دیم

جاى   شهرام  ماشین روز  که هر  مردى  راهنمایى  با  بود  کاسته  خود  از سرعت  که 
داشت، در کنار خیابان  اتومبیل شهرام را در حاشیه خیابان فیشرآباد خالى نگه مى مخصوص  

 نکیبا عشهرام  پارک کرد.  ماشین شهرام  درنگ کنار  پیکان قرمزرنگ، بىمتوقف شد.  
شد. بابا،   ادهیپ  ن یاز ماش  یاتیعمل  میت  د یر ددر برابرنگ،  ی آب تاهکو  ن یآست  راهنیپو    یدود

را آماده در دست  اسلحه کمرى    ،یو نبو  دیکش  رونیفرمانده عملیات، مسلسل را از کیفش ب
را باز   کانیدر پ نیی آشهرام را در محاصره داشتند. محمد مهرتیم،  یافراد پیاده فشرد.مى

 کرد و با تحکم گفت:
  تو    دییبفرما -

 و چه   اندیچه کسان  رامونشیافتاده و افراد پ  یدانست چه اتفاقخشکش زد. نمی  شهرام
متحخواهندیم به   ری.  را  نگاهش  سرگردان،  شاو  انداخت.  م  دی اطراف  .  دیطلبی کمک 

 : ترگفتخشن  لحنی با دادمی  هلش پیکان داخلبه  که  درحالی. فشرد را او  بازوی نیی آمهر
 !  تو  بفرمایید -

 : پرسیدشهرام 
 «شما»  -

 از دوستان -
رانده شود خودش را    نیداخل ماشبه که  این   از  شیپشدت مقاومت کرد و  به   شهرام 

دست گرفت، داشت او را  کوتاه او را به   ن یآست یکش  راهنیپ  ی. محمد گوشه دیکش  رونیب
خود را    رومندین  یها. محمد دستدیپر  رونیاز تنش ب  راهنیپکه    دیکشی م  نیداخل ماشبه 
که مسلسل را انداخت. بابا درحالى ن یماش اخلدرا با سر به   او مهارکرد و شهرام  یهاپا   نیب
  ن یماش  یبدنه به  را  اش اما شهرام پنجه زد: »بشین تو«  مى  او نشانه گرفته بود، فریادسوی  به 

 یریدرگاین  با تعجب  ماشین جمع شدند و    . چندعابر گرددیکش  رونیبرا  خودش کرد و  قالب
جنجال  به  نگاهیسوار، ترمز کرد،    ورموت  ییراهنما  سیپل  کی  . ناگهان،ندکردمی را تماشا  
  . ستادیتماشا ادورتر به  ییفاصلهادامه داد و در راهش سپس به انداخت،  ابانیکنار خ

پایید، متوجه اوضاع غیرطبیعى شده بود و را مى  نیاشهرام پهلویکه پارکینگ    مردى
  د یاش او را تهدبا نشانه گرفتن سالح   ،نورىنبوی  .  دیطرف بابا دواربابش به براى کمک به

ی حاشیه خیابان را از حادثه لبریز کرده  پرجنب وجوش  ینشود. ماجراکرد که وارد معرکه  



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  84

 ییاسلحه نورى، با تهدید  نبوی  پرتاب شد.    یاتیعمل  میطرف تچند سنگ و پاره آجر به  بود.
طرف کرد و به شقى  کله   ،.« پادوهخطرناک  نجای. ادی»جمع نش  زد،ی که در دست داشت، داد م

  ن ی مکش بکشماجرا افزود.    داغى شلیک شد و او را از پا انداخت و به   ىی. گلوله دیدو  ینور
کمر بند شهرام  نشسته بود،    نی ماش  یمحمد لب صندل  نباریو شهرام ادامه داشت. ا  حمدم

شد و شهرام از    کمربند پارهناگهان  .  دیکشیمماشین  داخل  او را بهبا زور    و  درا گرفته بو
 .  ختیمحمد گرچنگ 

 فرمانده گفت : خطاب به  ییصدا
 .هکنمی داره فرار !بزن -

واج    هاجات، یعمل  یفرمانده دست  ستادهیاو  در  مسلسل  آهنچون  اش  بود    ی تکه 
 یفرمانده   یاز سو  یفرمان  ای  در انتظار اقدام،  گروه  یاعضا.  کردمی سنگینی    مصرفبی
 او چشم دوخته بودند. به  ات،یعمل

بودند   سیپل  چند را شنیده  تیر  شدند.  محل  به   که صداى  عملیات شکست  نزدیک 
دورتر،   ابان یو چند خ  ختندیآسا با پیکان قرمزرنگ از محل گربود. افراد تیم، برق خورده  

  محل را ترک   ، که در انتظارشان بود  یرنگی آب  کانیها کردند و سوار بر پرا ر خود    ن یماش
 کردند. 

رژیم درج شد و ساواک که  هاى وابسته به در روزنامه   کوتاه  ، بسیاراین عملیات  خبر
را براى شناسایى و    ییهگیری نداشت، تالش گستردگروگان  ن ی از عامل  ینشانرد و    چیه

 آغاز کرد. شاندستگیرى
را  که    یگروه قاطععملیات  عدم  بود،  داده  عمل  تیسازمان  ب  ات یفرمانده    سیار را 
گیری بار گروگان   اتیعمل  شکستدانست.    اتیو او را مسئول شکست عملکرد  نکوهش  

 سازمان گذاشت.   یماندهیباق  یاندک اعضا یرا بر دوش خسته ییتازه  نیسنگ
امان در اندیشه بازسازى  یب  نژادف یمحمد حن  یبا رهبر  یاثیغ  ابانیخ  یخانه   ساکنان

 ی بودند که در حال فروپاشی کامل بود. سازمان
 

 ما یربودن هواپ برنامه

بخش خارج از کشور سازمان بر آن شد که   ،گیری شهرامگروگان ات یاز شکست عمل پس
سازمان بزند.    انیزندان  یآزادساز  یبرا  یاتیعملساله، دست به   2۵00  یهااز جشن   شیپ
را در دستورکار خود   رانیا  یمل  ییمایشرکت هواپ  727و    707  نگییگروه، ربودن دو بو  نیا

که   آنجا  از  داد.  برخ  رفتقرار  و  خبرنگاران  آمد  با  ایران،  به  هاپلمات ی د  یو  رابطه  در 
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از لندن    یگریو د  سیاز پار  یکی  ما یداشت، ربودن دو هواپ  انیجرساله   2۵00های  جشن
داخل   یاز اعضا  یباشد. پس از نظر خواه  انیاز زندان  یبرخ  یآزاد  ی راهگشا  توانستیم

موافقت و  چنها  آن   کشور  و    یهایی شناسا  ،یاتیعمل  ن یبا  گرفت  خارج صورت  در  الزم 
هم امکان  ها  آن   شد که  پیشنهادکشور  داخل  اعضای  مان به زنیز فراهم شد. هم  یتدارکات

بررسکشور  از داخل    مایربودن دو هواپ نهم  بیترت  نیبدکنند.    ی را  ناوگان   زایمیزمان، 
م  یمل  ییمایهواپ  ییهوا الجزا  و  شدی ربوده  آزا  نشستیم  ن یزمبه  ریدر  برابر  در    ی دتا 
شده بود    ینیبش یآزاد شوند. پ  شانو سرنشینان  هامایهواپ  ر،یالجزابهها  آن   و انتقال  انیزندان

  ما یهواپ  نانیاز سر نش  یبرخ  ندگان،یخواست ربابه   ران یا  میرژ  ییگوکه در صورت عدم پاسخ 
  ن ی در ا  .منفجر شود  مایهواپی خدمه و مسافران،  پس از تخلیه   ایگروگان گرفته شوند و  

که   ی. هنگامدیدی م بیشدت آسهزار و پانصدساله که در راه بود به دو  یهاصورت جشن 
سازمان    یداخل گزارش داد، رهبربه   اتیعمل  یخود را برا  یآمادگبخش خارج از کشور  

داخل کشور توان انجام    یاعالم کرد که اعضا  بردیمسر  به   یاثیغ  ابانیخ  یکه در خانه 
و    یاقدامات  نیچن ندارند  به را  سازمان  که  ساز  هارو ین  یگردآوراکنون  باز   ،دارد  ازین  یو 

 .ردیبپذرا آن  سکیو ر بگذارد هیما  ی اتیعمل ن یچن یتواند برانمی
شناخته شده    یفرد  ،گیریآزاد شده از راه گروگان  یمعتقد بود که زندان  نژادحنیف

است    ییسوخته   ی. مهره فعالیت داشته باشد  ی تواند علننمی   است که  یتیامن  یهاروین  یبرا
سازمان    یرویاز ن  یکند و چه بسا بخش  فای در سازمان ا  ی تواند نقش مؤثرنمی  هاکه تا مدت 

  ، اتیعملگونه  این دست زدن به جای  به   بنابر این شود.  چنین فردی    ینگهدارصرف حفظ و  
سازمان   یروینضور خود در داخل،  ایران آمده با حخارج از کشور به   یبنا شد دو نفر از اعضا

 کنند.   تیتقورا 
 

  رسای  شبکه برق بیبرنامه تخر 

 از ساکنان   یبرخ  ا،ینی شهرام پهلو  یریگگروگان   ات یعمل  هفته پس از شکست در  سه
 یهااختالل در شبکه برق تهران افتادند. جشن  جادیافکر به  ،یاثیغ ابانیخ یمیت یخانه  

ها  جشن   نیا  یبرا  ی . اختالل در برق رسانشدیآغاز م  یبزود  یشاهنشاه  یساله   2۵00
محمد  بگذارد.    شینمااز سازمان را به   هماندیباقگروه    یباشد و توانمند  ریگچشم   توانستیم
درنگ مخالفت بی   موجود بود،  یهارو یسازمان و حفظ ن  یبازساز  یشه یکه در اند  نژادفیحن

  فام مشکینکرد اما رسول    عالمای در این هنگام  منظا   اتیخود را با انجام هرگونه عمل
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ب نظر  ا  شتریتوانست  ت  نی ساکنان  عمل  یمیخانه  انجام  با  را  سو  هم   اتیرا  و محمد  کند 
 قانع سازد.   تیاکثر یرأ رش یپذبه 

نگران آن بود که با قطع برق سراسری، ممکن است کار درمانی    نژادف یمحمد حن
بیمارستان  بررسی  برخی  را  مسئله  این  سازمان  اعضای  از  نفر  دو  شود.  اختالل  دچار  ها 
در صورت قطع برق  دستگاههای مولد برق داخلی بودند که  ها مجهز به کردند. بیمارستان 

ند. عالوه بر آن معلوم شد که  کردمی افتادند و برق مورد نیاز را تولید  کار میه سراسری، ب
یک مرغداری که در یک کیلومتری دکل مورد نظر قرار داشت آسیب چنین عملیاتی، به 

کند نمی نخواهد رساند و زمان انفجار که شب خواهد بود کسی در اطراف دکل رفت و آمد  
ها و مردم  بیمارستانهای احتمالی به ترتیب نگرانی محمد از آسیب که آسیبی ببیند. بدین 

 اش را با عملیات اعالم کرد.  موافقت کاهش یافت و
  تهران در شمال غرب  که  شده    رسانی شناساییآوایی برای انفجار دکل برق پس از هم

  13۵0مهر    24ساله، در    2۵00  ی هاجشن چهارمین شب  گرفت که در    میتصم  سازمان  ،بود
  ی هابیابان   در  مورد نظر  یرسانبرق  کند. اگر دکل  جادیالل اتاختهران  به   یرساندر شبکه برق 

در آن شب، از جمله    شده   ینیب شیپ  یهابرنامه   یتهران و همهغرب    شد،ی منفجر م  ن،کَ
 یکیتاربه برگزار شود)میدان آزادی کنونی(  ادیشه دانیدر مکه بنا بود   یمراسم با شکوه

  .رفتیفرو م
عمل  یفرمانده قو  ی اتیگروه  فشار  برق  نص  یدکل  بازهم  محمد    بیسولقان، 

  رضا علی   ،یبود. ناصر سماوات  دهیدوره د  ینیهای فلسطاو در پایگاه  رایشد. زکاشانی  سیدی 
  س ییر   ،یسماوات  ناصر  شدند.   دهی برگز  ات یعمل  نی شرکت در ا  ی نیز برا  معظمی  نبیو    دیتش

 تهران بود.)میدان شهدا کنونی( در ژاله   دانیم یابرق منطقه 
  ک یبا    ی اتیگروه عمل  ها بود کهروز جشن   ن یماه، سومو سوم مهر   ستیبعد از ظهر ب
 یراننده   ،یناصر سماواتکَن راه افتاد.    یهابیابانطرف  به   ،ییه ی کرا  شنیخودرو فولکس است

  ی شده بود. چگونگ  ییو دکل  مورد هدف شناسا  اتیعمل  یمنطقه   ن، یاز ا   شیبود. پ  ن یماش
  د یاس ات،یعمل  یبود. مواد منفجره براشده کوه بود نیز مشخص    یباال هدکل کبه  دنیرس
اعضا  کیکریپ توسط  که  کارگاه  یبود  در  گروه  شدی م  دیتول  انه یمخف  ی سازمان   .

  ی برا  کیکریپ  دیو مقدار الزم اس  یچاشن  مر،یبا تا  یمدار انفجار  کی  ، اتیعملی  چهارنفره
های کن بیابانوقتی گروه برای انجام عملیات به داشت.  راه  ، همرا  دکلسرنگون کردن  

ها  آن   لیحاکم بود. دو جا اتومب  یها، کنترل شدیددکل  یدر منطقه بر خالف انتظار،  رسید،  
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شد توسط   متوقف  برق  شرکت  سماوات  یکارگراناما    کارگران  پ  یکه  از  عنوان به   شیرا 
 اجازه عبور دادند.  هاآن به  شناختند،ی اداره برق م یرتبه یعالکارمند 
آب داده بود. نبض  را به  ی تیبند مهم امن  کیکارگران،    یاز سو  یسماواتختن  شنا

در دست شستن از آن    ایادامه کار    یبرا  ییعجوالنه   ی  زنیتند شد. را  لیاتومب  نانیسرنش
  ی برا  ییاراده که  این   از  شیداشت. پ  انیسرگردان بود، جربیابانهای کن،  در  که    یلیاتومب
  ، یجاده خاک کی چ یدر پ ،ییدر کمرکش تپه ند،یبنش  یکرسبه  ات یانصراف از عمل ای انجام

  مامور . دو ستادیشاخ اشد و شاخ به سبز  ماشین گروه عملیات،  جلو  ی ژاندارمر یگشت پیج
نا    ادهیپ  یژاندارمر آن  در  جوان  چهار  حضور  ببه شدند.  در  مورد   یهاناابیهنگام،  کن، 

 یشعبه  سیینشسته بود، خود را رکه پشت فرمان    یبود. مهندس سماواتها  آن   ظنسوء
م معرف  یژاله   دانیبرق  توض   یتهران  و  ژاندارم   یحاتیکرد  براداد.  که  از    یها  مراقبت 

  ر یغ  ،آن هنگام  ان شرکت برق را درمامورگذار بودند، حضور  وشهر در گشت  الشم  یهاتپه 
 نانینشگفتار سر   را مورد پرسش قرار دادند.فولکس    نانینشسرها  آن   کردند.  یتلق  یعاد

،  کوتاه  ییگووگفتپس از    .ختی ها را بر انگظن ژاندارم سوءشده بودند،    ر یکه غافلگفولکس  
ها نا آشنا بود  یی از مواد منفجره که برای ژاندارمتوده کردند.    یرا بررس  نیها ماشژاندارم 

انفجارراه  هم بهها  آن   و  ندشد  ریدستگ  اتیگروه عملافراد  کشف شد.    یوسائل    پ یجرا 
 شدند.   یپاسگاه ژاندارمر یروانه و  منتقل کردند  یدارمرژان

  ن یدر ایک شب پیش از آن  بود، از آنچه    دهیکه برنامه انفجار دکل را چ  سازمان
انفجار دکل برق در    یبرا  های فداییچریک،  شیشب پخبر بود.  منطقه رخ داده بود بی 

بود. در    دهیند   بیبرق آس  یهادکل کج شده بود اما کابلهمان منطقه اقدام کرده بودند. 
ها قرار گرفته بود. گروه  و رفت و آمد ژاندارم   یتیامنپوشش    ریمنطقه ز  ات،یعمل  نیا  یپ

 گذاشته بود.   یتیان امنمامورتور  ماجرا، پا به  ن یخبر از ابی  یاتیعمل
بازداشتژاندارمری،    پ یج  عقب از  مسلح  سرباز  فکر ندکردمی   ینگهدار  های دو   .

از چنگ  ر م ریان، در خون دستگمامورهاشدن  ناگهان،  دیجوشی شدگان  ، دیتش  رضاعلی . 
عقب نشسته بود پرت کرد و گستاخانه  مکتین یخروج یدر لبهکه  یسرباز یخود را رو

را درید و  یکاشان یه یها شد. ربود چنگ انداخت. چند گلوله رکه در دست او  یمسلسلبه 
 یعهیشکست خورد و ضا  اتیبرنامه عمل مجروح کرد.    شدتبه   نبی راو    رضاعلی  یبازو
ساواک به مجروح سه با  یاتیعمل یافزود. گروه چهار نفره نیشیپ یهابر شکست یگرید

  داده شد. لیتحو
 .کردمیتر تر و ساواک را گستاخناتوان خورد سازمان راهر عملیاتی که شکست می 
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همه نیروی خود را برای دستگیری    ، داشت سازمان را قلع و قمع کرده است  که باور  ساواک
 . کردمیمتمرکز کرده بود و از هر شیوه و ابزاری برای اینکار استفاده  نژادحنیف

 زادهمحمود عسگریناصرصادق، علی باکری،  سربازجوی ساواک،  منوچهری،  ی،  روز
 :گفتها آنبه کرد و را جمع  سعید محسنو 

ها را تحویل دهید و داستان تمام شده است، بیایید اسلحه  دیاهشما شکست خورد  -
  کاریما دیگر با شما   ( هم خودش را معرفی کند، نژادف یمحمد حن)محمدآقا  و 

 .  دیاکسی را کشتهو نه   دیاهنه عملیاتی کردنداریم، چون  
 
ساواک یکی از    ،کردمی شکنجه مقاومت    ریز  یعضوهرگاه  ها  ی بازجویی در ادامه

فرد  به   آورد تامسئوالن تشکیالتی را که پیش از او دستگیر شده بود به اتاق شکنجه می 
. ستیلو رفته است و مقاومت الزم ن  زیکار تمام است. همه چ  گریبفهماند که دشکنجه    رزی

 شد.  ی میفعالیت، علن  سال 6 از پس مخفی  تشکیالت یک  پود تارو ترتیب  بدین
و بازهم حاضر نبودند گناه    گرفتندی نم  ی را جد  هاه یتوص  ن یا که    یالبته بودند کسان

 .  رندیپذب یطیشرا چیفاش کردن اطالعات سازمان را در ه
طعم تلخ   ،هایریدستگ  یتردگگس  دنیبا د ،سازمان  تیمرکزدستگیر شده از عناصر  

برخی  به ها  آن  سازمان نداشتند.  یبازسازبه   یدیبودند که امشکست را چنان احساس کرده  
الزم نیست. چنین رویکردی   مقاومت  چیز لو رفته است و  گفتند که همه دستگیرشدگان می 

چه بسا  کرده بودند.  باور    یرا تا حد  یساواک و وعده آزادهای  آنان دروغ  که  دهدینشان م
 خواهند شد.  آزاد یبا چند ماه حکم زندان، همگ ندکردمیگمان 

 

 سنگر ترینمهم ی  شناسا

 یریمتمرکز شده بود. دستگ  نژادفیمحمد حن  یاز هر کس بر رو  شیساواک ب  یوجوجست
وارد   "مجاهدین"ترین ضربه را به شد، بزرگمی  یزدن سر مار تلقکه از نگاه ساواک او  

بدیع و    محسن  د یسع.  کردمی دگذاربنیاناز  ،  زادگاناصغر  سازمان  بودند.   ریستگان    شده 
  را لو رهبر سازمان    نژادمحمد حنیف   گاهیمخفبودند تا شاید ساواک   شدید  فشار  ریز  ها  آن

 .دهند
ب مانده در داخل و خارج کشور با تمام نیرو براى افشاى رژیم، جلباقى  یاعضا  اندک

مردم   مى پشتیبانی  فعالیت  سازمان  بازسازى  و  دستگیرشدگان  براى هماهنگ از    کردند. 
تلفنى بین تهران و  ارتباط  یک  از  ها،  تبلیغات و پخش اخبار تشکیالت و دستگیرىکردن  
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کارمند  که    ، یکى از اعضاى سازمانزادهنصراهلل اسماعیل  ندر تهراشد.  استفاده می پاریس  
یی که در کنترل مخابرات نباشد، گونهه ب این ارتباط را  شرکت مخابرات ایران بود،  ارشد  
هایی را که مورد شنود توانست تلفن نصراهلل به علت موقعیت شغلی خود، می   .کردمىاداره  

ساواک بود شناسایی کند و در اختیار سازمان بگذارد. ارتباط وی با اعضای سازمان در  
رسول ساواک خارج بود.  شد که از کنترلمی هایی انجامداخل و یا خارج از کشور با تلفن 

اخبار  ،  فاممشکین دریافت  کشوربراى  از  خارج  گروه  به  اطالعات  انتقال  نصراهلل ،  یا  با 
بارها با رعایت کامل ها  آن   گذاشت.می   قرار تشکیالتیزاده تلفنی در تماس بود و  اسماعیل

تحت مراقبت خانه نصراهلل،  دیدار داشتند. آخرین بار در حالی که  مسایل امنیتی با یکدیگر  
امنیتی به خانه بی   ان ساواک قرار گرفته بود رسول مشکین فام مامور تله  این  از   یخبر 

هاى اعضاى  سو در دستگیرىکه اسم نصراهلل از یکدانست  نمی رسول  نصراهلل سر زده بود.  
خلق لو رفته بود و    های فداییچریکدستگیرشدگان  سازمان و از سوى دیگر از طریق  

 تحت کنترل ساواک قرار داشت.  نصراهلل بداند،   بدون اینکه خود
  ی نصراهلل خانه ، رسول برای دریافت خبر از خارج از کشور، به 13۵0مهر  29شامگاه 

دهد نشان می   شانوی گفته بودند که مشاهدات روز اطرافیان نصراهلل به زند. همانسر می 
د و بنا  کنمی   که ساواک او را زیر نظر گرفته است. نصراهلل این خبر را برای رسول بازگو

که می خانه مدتی  ها  آن   شود  از  بازگشت  در  رسول  کنند.  پرهیز  یکدیگر  با  تماس  ی از 
ی شگردهای رد گم  مندانه همه نصراهلل، با دقت زیاد اطراف خود را پاییده بود و هوش 

ی نصراهلل توسط مزدوران ی اینها، بازگشت او از خانه اما با همه   ،کار برده بودکردن را به
از ترک خانه فامرسول مشکینساواک رصد شده بود.   اسماعیل ، پس  ، و زادهی نصراهلل 

عبور از پیچ و خمهای زیاد برای رد گم کردن، وقتی مطمئن شد که تحت پیگرد نیست،  
به خانه تیمی خیابان غیاثی نزدیک شده بود.  شب بود که    سرشد.  ی تیمیی خانه روانه

در  ها آن   ند که یکی ازکنمی دو نفر او را دنبالکه  شدمتوجه نزدیک خانه که رسیده بود، 
فام متوجه حرکات اوست،  بیند که مشکینمى وقتى مرد گدا  شمای یک گدا ظاهر شده بود.  
نشیند. قضاى حاجت بر زانو مى   اىظاهراً برو    کشدمی ین  یفوراً کنار کوچه شلوارش را پا

ها  آن   رساند.می   یمیت  یساکنان خانه گوش  های خود را بههای نصراهلل و دیدهرسول، گفته 
شناسا را  یى  خطر  خانه  رفتن  لو  مى جدى  و  به تلقى  و  مىچارهکنند  پردازند.  جویى 

کشد. سر نشینان می تا دیر وقت به درازا    رمضان  شباولین    سازهاى سرنوشتگووگفت
،  صورت یورش ساواک  درمسلح کنند تا  خود را  گرفتند  تصمیم  تیمی خیابان غیاثی،  ی  خانه 
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دشمن نیز صدماتى  به تا زنده به دست دشمن گرفتار نشوند و    از خود دفاع کنندمسلحانه  
 .کنندوارد 

 

 نژادف یمحمد حن یی  دستگ

 شود.مىاحمد رضایى از خانه خارج    ، پس از سحر  ی، لخت13۵0مهرماه    30روز بعد،    بامداد
تدارک    او در  بامداد  آن  خلوت  از تهیه  در  دیگر    ىیخانهبه   یمیت  یخانه   کی  اسلحه 
نُه با دست پر به مى سر خانه، که    نانیسرنش  هیخانه برگردد. بقکشد تا طبق قرار ساعت 
ها از . ساعت هفت بامداد ساواکىروندی خواب فرو مده بودند، به یکش  یداریشب ب  یهمه

شکند. ى ماى تلخ درهم  با فاجعهبامدادی،  ریزند. خواب سنگین  به درون خانه مى در و دیوار  
افراد خانه، آید.  تسخیر ساواک درمىگاه تشکیالتى که در خیابان غیاثى بود بهیترین پامهم

چشم لباسها  انبا  آلود،  و دست  یخواب  مسلح،  سبک  مهاجمان  برابر  در  خالى  به  هاى 
رسول    ،نژادف یشود. محمد حنزودى مغلوب مىاین تالش نابرابر به اما    خیزند مقاومت برمى 

، که  1محمودیانو عطاهلل حاج یات یمحمد ح ،آوخ میابراه ،انیاحمد دیس لیجل ،فامنیمشک
 .  شوندی م  ریدستگ ،صاحب خانه بود 

را در بین ساکنان خانه شناسایى    (قاآمحمد  )  نژادفیمحمد حنمزدوران ساواک،  وقتى  
پوست  مى از شادى در  بىبىها  آن   گنجند. صداىنمى کنند،  هاى ساواک سیمدرنگ در 

 رسد. هاى شمال شهر نیز مى کاخبه  مهم«خبر »شود و لحظاتى بعد این  شنیده مى 
خانه    رونیب  یگونه آمبوالنس  ن یبه ماشکشان  سازمان، کشان  یشده ی پنج عضو مخف

ناز پشت به را  ها  آن   یهادستان ساواک  مامور.  شوندی ممنتقل     ن ی داخل ماش  مکتیدو 
به   ند.کنمی   قفل اوتا  کنار    یبازجو  ی نیحس  برسند.   نی زندان  در  ساواک،  محمد  مخوف 
ماش  ریتحقبه   نژادفیحن در  او  آزار  م  نی و  را  حنیف محمد    . دهدی ادامه  دنژاد    گر یاز 

بر پاشده   نی که در محوطه او  یچادر را به   گر ید  ی. چهار زندانندکنمی   جدا   رشدگانیدستگ
اطالعات هر چه زودتر آغاز    افتیدر  یبرا  زیآمدیتهد  یهایی تا بازجو  دهندیم  یجابود  
 شود. 

 
ساواک قبوالنده بود به  ها نژاد در بازجوییحنیفمحمد  محمودیان، از هواداران سازمان بود.  عطااهلل حاج  1.

از    فقط صاحب خانه بوده است  که عطااهلل و  هویت  و خبری  است.  فعالیت مستأجرانش  واقعی  نداشته 
، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی 13۵7وی پس از  پس از دوسال از زندان آزاد شد.    عطااهلل 

 اعدام شد.   1360در شهریور    ،رجوی رهبری مسعودبه  ،مجاهدینسازمان  اتهام همکاری با  به  دستگیر و
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نصراهلل اسماعیل زاده نیز در منزل برادرش غیاثی،  تیمی  ی  زمان با یورش به خانه هم
   شد.دستگیر 

روند و با غرور  سراغ زندانیان سیاسى مى ها بهروز گماشتگان ساواک در زندان  همان
 رسانند تا گوش زندانیان مى راهانش را به هم سرمستى، خبر دستگیرشدن »محمد آقا« و  و

 . ها را بیش از پیش تلخ کنندآنکام 

شدن مردم در حول و شود از جمعمى خانه نزدیک  به   ییاحمد رضا  9ساعت    وقتى
 شود.  متوجه غیرعادى بودن اوضاع شده از آنجا دور مىحوش خانه  

  راهان، و هم  نژادف یمحمد حن  یریسازمان و دستگ  تیسنگر مرکز  نیآخربه   ورش ی  با
 .  رسید نفر  120از  شیبشدگان سازمان به  ریتعداد دستگ
پاک   ی برا  ادنژ  حنیف  یریدستگ عرصه   "نیمجاهد"سازمان    یسازساواک،   یاز 
 یهارویاطالعات از ن  افتیدر  یاو برا  یان برباز جو  رفشا.  رفتی شمار مبه   میمبارزه با رژ

  بازجویی،   ساعت اولین   در.  بود  زیاد  بسیار  بودند   نیفتادهتور ساواک  که هنوز در   ییپراکنده 
 .شکست  را او بینی و کوبید محمد صورتبه  خشونت با  ساواک بازجوی منوچهری،
که از دستگیرى ساواک در امان ماند. احمد  از مرکزیت بود  تنها عضوى    رضایی  احمد

پراکندهنیروآورى  جمعبه  مى  یهاى  شده  متالشى  دستیابى سازمان  براى  و  پردازد 
 کند.تالش فراوان مىبیشتر  هاىنیروبه 

 

 دیجد  تیمرکز 

دستگ  پس مشک  نژادف یمحمدحن  یریاز  رسول  رضا  ،فامن یو  از    ،ییاحمد  بازمانده  تنها 
افراد نسبت به   یشتریب  ینهیشیرا که از پ   حقانی   نالعابدیزین و    بهرام آرام  ،سازمان  تیمرکز
را که از    ی سازمان  گریکدیفراخواند تا با کمک  ند برخوردار بود  از زندان  رونیدر ب  ماندهیباق

تشکیالت در حال به   دنیجان بخش  ی برااین گروه  .  بخشندبود سر و سامان    ده یهم پاش
آورد و با افراد مورد اطمینان  یرو هایاردانشجویان و بازهواداران سازمان بین  احتضار، به 

 بر قرار کرد.   یتشکیالتی رابطه
 

 فام زیر شکنجه ی   کمقاومت رسول مش

اعضا  فاممشکین  رسول بازه  یهیاول  یاز  در  و  مرکز  ییسازمان  کادر  آزاد   یعضو  بود. 
او داده بود. در   را در سازمان به  یمهم  گاهیو صداقت او جا  ییکارا  ،یزهوشیت  ،یشیاند
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مبارز    ی روهاین  ریو سا  ینیفلسط  ی روهایبا ن  ،سازمانخارج از کشور  مذاکرات  از    یاریبس
 . کردمی یراههمرا  شناس تراب حق، فاممشکین  ی،خارج

 فرود   بندر عباس و  به     یاز دبسازمان    انیزندان  یمایدر ربودن هواپفام،  رسول مشکین
 شش عضو سازمان شدن    هاز فرستاد  ،اتیعمل  ن یابا    بود.  اتیعملدر بغداد، فرمانده    شدنآور
  1شد.  یریجلوگشاه،   میرژبه ها آن لیو تحو رانیابه  یاز دب

 کی ساواک  یبود، برا دهید زین یکیآموزش چر ینیفلسط یهاگاهیرسول که در پا
 در  شانهاتیفعال  یافراد و چگونگنشان وناماز . او رفتی شمار مه پر بها ب   یمنبع اطالعات
   آگاه بود.  خوبیبه خارج از کشور
شکنجه شده    یسختگشود بهنمی  ساواک لب بسخن  یهاییکه در برابر بازجو  رسول

کارگزار    شناس . تراب حق خواستندیج از کشور مررا در خا  شناس تراب حق   یاو نشانبود. از  
  رون یب  یو تدارکات  یالتیتشک  لی همه مسا  یسازمان در خارج از کشور بود. و فعال    اریبس
 داد. سر و سامان می را  رانیاز ا

دانست که می رسول که سه هفته پیش از دستگیری، از بیروت به ایران برگشته بود، 
 نیشیپشد حتا نشانی خواهد داد اما حاضر ن ریی تغرا  روتیمحل اقامتش در ب یتراب بزود
سخن گشود. شکنجه، لب به   ری سکوت ز یاو پس از مدتفاش کند.  ساواک  رای تراب را ب

را   هاوبازج. گفتار جسورانه رسول،  .«گمینماما    دونمی: » مگفتیم  خود  گرانشکنجهبه 
بود.    کالفه منوچهرکرده  سع  یسربازجو  ،یسرانجام  محمود و    محسن  دیساواک، 

 ها گفت:آنبه شد آورد و ی که رسول زیر فشار شکنجه بازجویی می اتاقرا به زادهعسگری
اینگفت  ور  زیو همه چ  ینبود  تیشما عضو مرکز -   بوده و حرف   تیمرکز  منی. 

 . هگیم وآدرس ر ای  هریمی م ای .میزنی ماو رو . ما هزننمی
 گفت:  دیسع
 جان خالص کن بگو!... من مرُدم  رسول -

 : گفتیم هم بازرسول 
 گم! ینم -

 
در راه از سازمان،    یندگینمابه  روت،یدر ب  شناسهمراه تراب حق   ،فامنی، رسول مشک13۵0  درسال  1.
چگونه  میزبانان  به  سازمان خود را بود که    نیصحبت از ا  ی وقتبودند.  عرب    ییگروه دانشجو  کیبا    یدارید

پ  م،یکن  یمعرف که بگو  شنهادیرسول  زمان،  .  میهست  ستینیلن-ستیمارکس  مییکرده بود  آن   یسکهدر 
 ف یرا در رد  ییروین  نینداشت بلکه چن  دارینه تنها خر  ران،یمبارز، در خارج از ا  یروین  کیبودن    یمذهب

 .دادیقرار م  نیگرا مانند اخوان المسلمادیبن  یروهانی
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 چنان در بیروت، هم  شناس شکنجه ادامه یافت و رسول از گفتن نشانی تراب حق 
 و در گوش او گفت: دیکش  یکناربه را  محسن  دیسع ی،نوچهر. مکردمیخودداری 

 ها بگه. بازجوبه  یالک یزیچ کی بگو -
نزدبه   دیسع پ  شد   کیرسول  به   امیو  را  به سربازجو   ام یپ  نیااو رساند. رسول درپاسخ 
 گفت:
 .فکر کنم دیبا خودم -

دست از شکنجه    بازجو. آنگاه  زبان آوردنادرست را به   ینشان  کیرسول    یاز لخت  پس
 کشید و گفت:

 ! یگفتیم ور نی! از اول همیکرد یلجباز نقدریچرا ا  خوب -
  . ارمیلجتون رو در ب خواستمیم -

 خود صادقانه دل  تیعضو سازمان بود که در طول عضو کیاز  ینماد رسول،
،  13۵1ایدئولوژی سازمان بود و پیش از اعدام، در بهار  ان  او از منتقد  سپرده بود.مبارزه  به 

 هم سلول بود، اعالم کرد که مارکسیست است.  نژادف یمحمد حنزمانی که با 
 

ی سازمان  جنگ روای  ساواک علیه رهی 

بسنده بودند  سازمان    یچرخاننده   یهااهرمفعالیت رهبران سازمان که  فلج کردن  به   ساواک
به    گریکه د  کردمی سازمان را چنان آشفته خاطر    یاعضانیز    یاز نظر روان  د ی. باکردمین

نمانند.  یسازمان  نیچن آغاز    وفادار  ماه   نژادفیمحمد حن  یریتا دستگ  هایریدستگاز  دو 
  الت یتشک دمانیچ ییو شناسا ها یسبازپر ان یکه در جر ییهاگذشته بود. ساواک با سرنخ 

کرده   ییو هواداران سازمان را شناسا  التیتشک  نییپا  یهااز رده  یآورده بود، افراددست  به 
ها کرده بود تا  خود رحال  به   رفتندشمار نمی و بالقوه به  یفور  یافراد را که خطر  نیبود. ا
  ر یتا مبادا بگ بستیم هارو ین نیبر اهانه چشم  آگاساواک کند.  شانریهنگام الزم دستگبه 

شود و خود را از دسترس   یمخف  یشترینژاد در عمق بها، باعث شود که حنیف بندو به 
 ییهاهمه آن   یجمع آورشد، به   رینژاد دستگکه حنیف همیناما    داردنگه ساواک در امان  

 شده بودند پرداخت.    ییشناساپیش از این  که 
اعضا و هوادارن سازمان    یار یبس  یریدستگ  نژادف یمحمد حنپس از دستگیری     از 

. پرسش  ختیرا بر انگ  نیشیپ  یشده  ریاز عناصر دستگ  یبرخباال گرفت که اعتراض    چنان
 را لو داده است؟   هان یا یهمه نژادف یمحمد حن ایبود که آ  نیا
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  نژادف یمحمد حن  و    زادهمحمود عسگری    با    زمانکه هم   یهنگام  ،یبازرگان  بهمن
او  یسلول  در زندان  هم  یگووگفتشاهد    برد،ی مسر  به  نیدر  بود.   یسلولدو  خود 

 : دیپرس فیاز حن زادهعسگری
   ؟این همه آدم دستگیر شد شما یستگیرد لنباده ب اچر -
 در پاسخ گفت:  فیحن
  1.نبینى ـمدوره  اندـنز انیم اره،ند لشکاا -

 انبوهنژاد  حنیفآن نبود که    یمعناسازمان به  یآموزش اعضامفید دانستن زندان برای  
 یگوناگون، جنگ  یو ترفندها  غیتبل  یریکارگه شدگان را لو داده بود. ساواک با بریدستگ
پروا همه را  بی  نژادفی»حن  کرد کهمی  عیو شا  زدی سازمان دامن م  گذاربنیان  هیرا عل  یروان
حکم اعدام   لیبعد از تبد  ،یبد نام کردن مسعود رجو یشگرد را برا نیهم .داده است« لو

  ی کار برد. آنجا نیز ساواک رسما اعالم کرد که: »حکم اعدام مسعود رجوزندان ابد، به او به 
 .« افتیحبس ابد کاهشساواک، بهبا وی  یکارهم خاطره ب

بود   دهیرا کش  نژادفیمحمد حن  یمیخانه ت  یکروک  هاییدر بازجو  یمسعود رجو  گرچه
بود. او با    یو  یانگاراز سهل   یکار فقط ناش   ن یکرده بود، اما ا  فیاو را توصو قد و قامت 

  عات، یشا   ی کرده بود. بر خالف برخ  ن یسازمان لو رفته است چن  زیچکه همه    الیخ  نیا
  ی هایریپس از دستگ  نژاد،فیمنجر نشد. حن  یو  یریدستگبه   نژادفیحن  گاهیمخف  یکروک

شدگان ریدستگ یمنتقل شده بود که همه یدیجد یمیت یخانهدرنگ بهیب ور،یاول شهر
 خبر بودند. از آن بی 

به  نژادحنیف توص  یاعضا  ریسابارها  را    هاتیمسئول  یکه همه  کردمی  هیسازمان 
که در زندان    یادداشتی  یط  یو  کاهند.سازمان بزیان وارد شده به  از  تا    ندازندیگردن او ببه 
 داد، نوشت: همسرش پوران بازرگانبه 
آن هم   در صد  2۵گیرم و مقصر منم.  گردن میه در صد من ب   7۵شکست سازمان را   -

  2[ است. عهده سعید ]سعید محسنبه 

 

و سعید محسن حنیف که    همین خود  بین  فقط  را  سازمان  مسئولیت شکست  نژاد 
زمان، هماما    دهد که درخور ستایش استد، بزرگواری و صداقت او را نشان میکنمی  تقسیم

ها توسط این دو گیریی امور تشکیالت و تصمیماست که همه چنین اعترافی بیانگر آن
 

 .167 فحهص  بازرگانیخاطرات بهمن  کتاب »زمان باز یافته«،  برگرفته از    1.

 .30۵، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حق برگرفته از کتاب  .  2
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ی مطلق دو عنصر مرکزی سازمان بوده  شده است. این پدیده، گویای اتوریته نفر انجام می 
 زده است.ی اعضای آن را رقم میاست که سر نوشت سازمان و همه 

 

 فرستاده     سعید محسن    برای    پوران بازرگان     از طریق    پیغامی را  در زندان    نژادحنیف
عهده نگیرد و او ]محمد  بود و از او خواسته بود که تا جای ممکن در دادگاه، جرمی به 

حنیف حنیف محمد  کند.  معرفی  مسئول  را  زندان  نژادنژاد[  در  سازمان  اعضای  همه  از   ،
که    کردمی   ه یکشته نشوند. او توص  هودهیب  که با نهایت هشیاری بکوشند کهخواسته بود  

 برادرش احمد انتقاد کرده بود که: به  . او مشخصادینکن انتیخ یول دیزنده بمان دیکن یسع
 1ی؟کنمی چرا پشت درهای بسته برای ساواک دفاع ایدئولوژیک  -

 

  در سازمان گراندیشر د  رویش

 دیتش  رضاعلی   ند. اسیر  یدو یار تشکیالت  یسلول انفراد  در یک زنیم.  سر می زندان اوین    به
. زخم تیر  چدیپی م  خودبه   طاقت فرسا  یاز درد  ،کبود و متورم  یبا صورت  وار،یکنج ددر  

چون    ،یاحساسگونه  هیچبی   ،است و دست راستش  چرک کرده اش  انه ش  یرو  یخوردگ
 ،یاش آسیب دیده است. بعد از دستگیر. گویا عصبدکنمی   ینیسنگاش  شانه بر   ییزائده

اوین پانسمان مختصردر درمانگاه   باشد و فرد   یتا خونریزانجام شده    یزندان  نداشته 
را از    یاز اسرار سازمان زیر زمین  یزنده بماند. زنده بماند تا شاید بتوان سرّدستگیر شده  

اما   رودی م  شیو تا پرتگاه مرگ پ  شودی شکنجه م  هابیرون کشید. او بار ه ذهنش  نهانگا
بمب    ی در تالش براتازگی  به ساواک در بر ندارد. او    یبرا  ییچیز تازه   آوردی مزبان  آنچه به 

 شده بود.  ریدستگشمال شهر در  ییدر تپه  تهران،به  یبرق رساندر دکل  یگذار
  م یابراهی،  گر ید  یدربند افتاده  کیاو با چر  ،نیسلول تنگ و تاریک زندان او  نیا  در

نگاه   یتقویت روحیه و برا  یآرامش خود، برا  یبرا  ابراهیم،  و  رضاعلیاست.  راه  هم  ،آوخ
ناکامرویداد  یژرفابه  علت  کردن  پیدا  شاید  و  مبه  های ها  قرآن  خواندن  با  افتندی فکر   .

سرباز، سرانجام   یاآن نگهبان  و  ماموراین  ی  برانگیختن احساسات مذهب وخواهش و تمنا 
. یابندی ست، دست مهاهمه درد یداروها آن  که از نگاه یفیاض و الهام بخشسرچشمه  به 

  ی معرف یسازمان، الهام بخش حرکت مبارزات یهاآموزش  یکه در ابتدااست  یکتاب قرآن
بود. در سلول  آیات قرآن  ییهافراز  هابارها  نشستهشده  م  یاز  به خوانندی را  پاداش  . وعده 
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ماما    ،خودجای  به   آخرت چگونه  را  سازمان  و  خود  قرآن   توانی شکست  کرد.  توجیه 
  ی اما برا  طلبدی م  یو پایدار  دهدیم  یدرس صبر و بردبارها نیست.  شکست  یگوپاسخ

ناکام علل  براآیدینمکار  به  های شناخت  با  ی.  جامعه  پیچیده  تغییر  مسائل  اش آن همه 
در  بدردخوری    ینسخه گره  یامروز  یده یچیپ  یجامعهندارد.  عبادت  و    ی گشاایمان 

ن برابرستیمشکالت  و  عدالت  جامعه    ی.  راه  در  به از  نمی ایمان  برقرار  شود.  غیب 
 1  روید.می  نیاودر سلول دو نفره در زندان   یشیدگراند یهانه یزمشیپ

که جان بر    یکسان  شتریب   دهد بلکه در ذهنسلول رخ نمی   نیتنها در ااین رویداد   
 پدید آمده است.  ندکنمی  را دنبال یکف اهداف مبارزات

 

 زندان اوین  

اعضا  7۵  حدود از  بند  ی سازمان،  شده  ر یدستگ  ینفر  اوین در دو  زندان  از هم در  جدا 
ندامت نه    شده ر یدستگ  نیمجاهد  یبرا  زندان.  شدندیم  ینگهدار نبودتنها  بلکه   ،گاه 

هدف رژیم    یبرخالف  ارزشمند  ،کردمیدنبال  که  و گووگفت  یبرا  یفرصت  آموزش   ،
در خارج از زندان بطور   یکار گروه  هایریاز دستگ  شیپاگر تا  .  رفتیمشمار  به   یستیهمز
یا سه  و با شناخت    یمخف م  رعضو دیگتنها دو  را  یکدیگر  در زندان، همه    شد،ی انجام 
گوی  ودر گفتها  آن   .ندکردمی  یفکرهمکاری و  آشکار، هم  ییهاو در گروه  شناختندیم

 . ندها بودشکستدنبال کشف علت آزاد به 
بود دوباره جان    جیاز زندان را رونیکه قبال در ب یسبکبه  عضاا زش موآجمع،   ن یدر ا
ا  نیا  گرفت. نهج  ،یدئولوژیبار در بحث  اما  البالغه کم رنگ شده بودآموزش قرآن و   ،

م  یهاتخصص داده  آموزش  براشدیمختلف  مدارک  جعل  و  منفجره  مواد  آموزش    ی . 
داشت.    ییژهیو   یجا  گذشته  تشتباها ا  بندیجمعها،  همه برنامه   ن یدرب  .جذاب بود  یاریبس

 علىمختلف ادامه داشت.    یهاشکست بزرگ سازمان در گروهشناخت علت    یکنکاش برا
روز   نیابود که سازمان را به  یت تباهاـشا  ىدـعبنـجم  پیگیر  ت،یاز افراد مرکز  یکی  ى،باکر

بود.   به و    ته راکاو    کُشتى  یبرنامه نشانده  تقوورزش روزانه،  جسم و جان    تیسالمت و 
کنند    دایراه پ  رونیببه   یمپس از زندان، افراد سالبود که    ن ی. هدف اکردمی کمک    انیزندان

وقت    یها که همهبرنامه   نی. ادنبو  ربیکا  کس  هیچو دوباره سازمان را سر پا نگه دارند.  
 گذاشت.  نمی یاز در بند بودن باق یناش یافسردگ یبرا ییجا ،کردمی را پر  یزندان
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 ی مخف یهاسازمان یروزمره  یاز زندان و درگیر رونیدر ب یچریک یهانیرو حضور
. نبض  گذاشتینم  رامآ  یوجود آورده بود که زندان را دمهرا ب  ییژهیوضع وشاه    میبا رژ

 هماهنگ بود. نیروهای مبارز در بیرون  زندان با تپش قلب
 گاریس  کاغذ  یور  ،درون زندان  یهاآموخته بودند و خبر     دستگیرشدگانکه    یاتیتجرب
به   شدی نوشته م افراد  و  ب  ماندهباقیدست  از طر  یگاه  ،ها. خبر دیرسی م  رونیدر    ق ینیز 

  شد مى و    د بوارسال آن آزاد    ای  افتیکه در  بکتا   کی  وف حر. روى  شدی انجام م  یگذارنقطه 
... از دـحمنوشتن ا  یبرا  ثالـم.  شد مى  ارىگذنقطه فرستاد،    گریان ددـنز  به  انندز  یناز ا
 یکار را رو نیهم پس. سشدیمگذاشته   کوچکى نقطه لفروى ا ادمد با ،خاصى فحهـص
  . کردمی   دایادامه پ  امیپ کی کار تا نوشتن کامل  نی. ادادندیانجام مد و  م ، ف حوحر

چنان سهل رفته بود،  سازمان فرو    ینابود  یغرور مستانهبرهه که ساواک در    نیدر ا
تک   ات ی و دفاع  هابندیجمع زندان و    یهااوردو دست  اتیتجرب  یانگار شده بود که همه 

  کردند. ی منتقل م  رونیببه  شدندی که از زندان آزاد م  یافرادتوسط را    دستگیرشدگان  تک 
بودند که با    انیزندان  یهاخانواده  یبرخ  رون،یزندان و ب  نیتبادل اطالعات ب  گریکانال د

را به   رونیاطالعات ب  یرکیز مزندان  را نیز  ی فرزندان خود  اخبار داخل زندان  رساندند و 
مگاه سربازا.  ندکردمیمنتقل    رونیببه  بین    کردندینی که در زندان کار  پیام رسانی  در 

 آفریدند.  زندان و بیرون زندان نقش می 
  ی زندان  یاعضا  هایشینماد گرا  شد،یفرستاده م  رونیبکه از زندان به   ییهانوشته  

 ،کییتا ال  یمذهب  ازگوناگون،    یهافیط  یذهنهای  تراوش   ،هاآن  نیسازمان بود. در ب
 .خوردیچشم مه ب

  

 ها پایان بازجوی  

ساواک    هاجوییباز و  بود  شده  اکه  تمام  پا  ن یکار  را   ،کردمی  یتلق  افتهیانیسازمان 
را کشف کرده بود و   زیرزمینی لیو طو ضیسازمان عر کی که دیبالیم خودبه  سرمستانه

 در چنگ خود داشت. را آن  مهم عناصر یهمه
  ند بودشده  داده    یجا  نیدر زندان او   نییباال و پا  یسازمان در دو بند عموم  یاعضا

به   یبرا  شانهاپرونده  تا آماده    یرسددافرستادن    ی اعضا  یکپارچهیحضور  شود.  ارتش 
 یفکرو هم یسازماندهدرنگ به بی   بر آن داشت کهایشان را  ،یعموم یهاسازمان در بند 

 بپردازند.  یگروه
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  ی شد. چرا سازمان  ن یبود که چرا چن  نی ا  رشدگانیاز دستگ  یاریخاطر بس  یدغدغه  
  داشته بود شاه در امان نگه   یتیامن  یهارویخود را از دسترس ن  یدر پ  یسال پکه شش  

 چنگ ساواک افتاد. به  اریتمام ع  بایتقر کبارهی
 برایرا  ها  آن   نفر از  یحدود س  و   دبو  دهکر  تربیت   درکااز صد نفر    شیب  که   تشکیالتى

سالمت  و به   فرستاده بود  هیدر اردن، لبنان و سور  ینیهای فلسطپایگاهبه   یکیآموزش چر
 تنها درشدند.   ریدستگیی  فلهاعضای آن  شد و    ریگفلباره غابه ایران بازگردانده بود، یک

حتا بدون   ،یمقاومت  چیهبی  و  بسته ستد  یمیت  یخانه  تشه  نانیسرنششبانه روز،    کی
 سازمان کی یشکست بزرگ برا کی  نیساواک افتادند. ادست به  ،ریت کی شلیک کردن

 ساواک بود.   یبرا رینظکم یروزیپ کیو   چریکی
ها آن  و  دسازمان دوخته شده بو  یرهبربه  زیآمانتقاد  یهانگاه  یکه همه  ییدر فضا
  ی که پاسخ یکادر مرکز یبودند. اعضاایشان از  یهمه دنبال پاسخ شمرد،یرا گناهکار م
 .  ندکردمی اعتراف  التیتشک یعملیب و به انتقاد از خود  ندمنسجم نداشت
جر از  بازجویی   انیدر  فردی  که  نشد  دیده  سازمان   تیمرکزها، هرگز  کادرهای  و 

عکس، بر  باشد.  کرده  خود  جرم  دادن  نشان  سبک  برای  کوشیدند،  می ها  آن   کوششی 
تر کنند.  تا اتهامات اعضای زیر گروه خود را سبک  اتهامات ساواک باشند  نیشتریدار بعهده
 یراه موسهم  یمسئول آن بود، و  یکه محمد بازرگان  یمیت  یخانه ساواک به  ورش ی  هنگام

و مهمات  اسلحه  زیادی  مقدار  دستگیر شد. در این دستگیری،    ایاهلل خامنه و فتح  یابانیخ
عهده گرفت به   را   زیهمه چ  تیمسئولدرنگ  بی   ،بازرگانی  محمددست ساواک افتاد.  نیز به 

 و گفت:
 ها همه مال من است.  سالح  نیا -

ناصر صادق  نیدر هم نیز  که    راستا  بود  کرده  ادعا  بود  تدارکات  گروه  که مسئول 
کرده است. عالوه بر آن در    هی را او ته  یمیت  یهاکشف شده در خانه   یهاسالح   یهمه
ساواک عنوان رهبران سازمان بهخود را به  و ناصر صادق  یمحمدبازرگان  ،هایریدستگ  آغاز

  قبوالنده بودند.  
بر    به نیز  فامو مشکین   زادگانبدیع   ،نژادف یمحمد حنعالوه  زندانیان سازمان سایر  ، 

آنان نسبت دهند تا بار خود را بهتوصیه کرده بودند که تا آنجا که میسر است اتهامات  
 سازمان بکاهد.تر باشد و از ضربه وارده بر پیکر  محکومیت دیگران سبک

اتهام  ایشانهاى  پرونده  برخى از آن در تحقیقات  بیشمارى بود که    هایانباشته از 
 این افراد شده بود.  وارد پرونده  شان  ابتکار خودبه ها  اتهام  یبود و بقیه   دست آمده ساواک به 
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 . شدندیم ینگهدار هالولچنان در سهم
که در    یمدتپس از  ،  فامو مشکین  نژادحنیف غیر از  سازمان،    تیافراد مرکز  شتریب
 فرستاده شدند.   نیزندان او  یدو بند عمومدو نفره بودند، به  یهاسلول

 رسول  ان سازمان،  گذاربنیان    عنوانبه   ،  محسن  دیسع  و  زادگانع یبد  ،نژادف یمحمد حن
  ربایی برای نجات شش زندانی سازمان ایفا کرده هواپیمانقشی که در خاطر به  ،فامینمشک
بیش از همه مورد    خاطر مسئولیت در گروه اطالعات سازمان،هب  زادهمحمود عسگریو    بود
 آورد،ی دست نمهب انگریرا از د یساواک هرگاه جواب پرسش  مزدوران رژیم بودند. یکینه

 کشید. بازجویی و شکنجه می را به   افراد  نایرسید،سازمان مى  کردمعمایى پیرامون عمل به   ای
 بردی م  یبند عمومرا از سلول به   زادگانعیبداصغر  و علی   محسن  دیسع  ،هیگا  ،ساواک

 ، دو چندان کند.  شتیمرکزسازمان و   یکام اعضاشکست را به  یتا تلخ
 

 بند عمویم به زادگانانتقال بدیع

از چهل زندان، در بند شماره دو زندان اوین، بیش انگیز  غم  یهااز روز   ییک  بعد از ظهر 
سازمان مجاهدین بودند گرد هم نشسته    یدستگیر شده   یاز اعضاآنها  که بیشتر  یزندان

محکومیت بار  کدام  هر  به   یبودند.  داشت.را  روزبهها  آن   دوش  پیرامون    یهاروال  دیگر 
بر باد رفته،    یهاامید   ی. یادآورندکردمی  گووگفت   شاننجا کشانده بودآ   که به   ییحادثه 
افق  سرد به  یانده و نگاهکه نا تمام م  یشکست خورده، افسوس بر راه  یهابرنامه   یبازنگر
 کردمیسخت زندان را بسیار دشوار    یزد، زندگیآن سو نم  در  ییکه هیچ ستاره  ییآینده 
سر به آن   که در یطیانسان را با شراو روان  ذهن کم است که کم   یجور یسرشت آدماما 
برادهدی م  ی آشت  بردیم را در هر شرایط  ی.  بودن  باید  ماندن  همین به پذیرفت.    یزنده 

چنان جریان  همبودند    که حکام ساخته   یترس و وحشت  یهادر شریان بیغوله ی  زندگخاطر  
  شت.دا

شان  بر دوش   یزندان که بار  ماموردو    لبند بر پاشنه چرخید. هیک  ی ناگهان در آهن
آن  در  یکه رمق ندکردمیرا حمل  ییدر ظاهر شد. جسم مچاله شده یهانهآویز بود در د

سوی به   بند را پر کرده بود فرو نشست و نگاه زندانیان  یکه فضا  ییهمه . همشدی دیده نم
  ی و در گود  هتنگ چشمان خست  یحال مجروح از مجرابی  رفت. نگاه خشک و ورودی  در  

 ی در رساندند تا سنگین  یهانهدخود را به   ی اش زندانیان را جاروب کرد. چند زنداننشسته
خشک او   یهاآور بود. لبشگفت اش یبر دوش گیرند. سبک وزن آن پیکر از حال رفته را

آن بود که   سفیدش نشان  یهاادا کرد. مو  شدی شنیده م  یسخترا که به   یلرزید و کلمات
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خشک و چرکین   یهاکه پر از لکه  ییژنده  یهالباس   است.از سر گذرانده    را  یبزرگ  رنج
زده و  تاول  یهازخم  یو زرد  ی بود. کبود  انپوست و استخوان آویز  یخون بود بر مشت
البال از  پاره   ی چرکین،  قحطپیراهن  بود.  پیدا  هیوالی  که  ست  مانی مرا    ییزده  یاش 

ها در  که سال  آوردییاد مرا به  یی باشد. فراموش شده  دهرا بلعی  ش هاهمه گوشت  یگرسنگ
ز ا  می یموج عظ  ند،کردمی را تماشا    او  یمانده باشد. سرنشینان بند که با ناباور  یقعر چاه
در سر داشت. اگر    یو پایدار  یاز استوار   یآن چهره نحیف خواندند که طوفان  را دردالوری  
ژولیده    یآن چهره  نگذشت که   ی. چیزفتادای روز نم  اینبه   زگارش آن بود هرگز رو  غیر از 

از   ییاو را ندیده بود. او مثال زنده یآشنا آمد. از سه ماه پیش کس یچشم اندکو رنجور به
 ی با ناباور  ییمقاومت کرده بود. صدا  انسان پایدار بود که تا آخرین رمق در زیر شکنجهیک  
 :گفت

   ؟ییاصغر جان تو -

 تعفن   ی بو  د،ی درون اتاق رساصغر بر دوش یاران پیشین خود به   یبود. وقتگمانش بجا  
 خون افتاده بود متورم وها زیر فلک به سرایت کرد. پاهاش که بار یهر مشامبههاش زخم

و مبی  کبود  کشیده  پیکرش  دنبال  وقتشدیاحساس  به   ی.  را  رواصغر  بند    یپهلو  زمین 
که   یی دوخت و با صدا ییاران قدیم و هم بندان کنونخود را به  بارنگاه اندوه  گذاشتند، یم
 زیر لب گفت:  شد،ی شنیده م یسختبه 

 !شد یچ یمکردمی فکر  یچ -

اش چون سرب مذاب همه را  بود که او را زنده بر آتش گرفته بودند. گفته   یناله مرغ
سخن داشت.    یها بلکه از درد بزرگتررنج شکنجهها و نه از سوزاند. اصغر نه از درد تاول

سخن    یاز درد. دیدی هاش اسیر مآرمان   یدرد اینکه یک سازمان را با همه اعضا و همه 
  ی گران شهربانخفته بود. شکنجه   یزندان چون آتش  نانیرنشس  یهمه  س داشت که در احسا

کار برده شکستن اصغر و بیرون کشیدن اطالعات او همه نوع شکنجه را به در هم    یبرا
زدن شالق  از  پس  نگه  یخوابیب  ،یپدریپ  یهابودند.  ایستاده  مدت،  دراز  داشتن دادن 

  ی وقت  ،یقپان  یهاها و آویز کردندنصدا دار، دستبند ز  یهابکاربردن کاله خود  ،یطوالن
دستش در اثر قپان از   یهابند   یشالق خوردن بر بدنش نبود، وقت  یبرا  یسالم  یکه جا

  ی اراده او را نشکسته بود، وقت  یشبانه روز  ن یدادن چند   یخوابیب  یهم گسسته بود، وقت
نیاورده  او را به  کشیدن،ی ایستادن و گرسنگ  یبر پا تخت    یوقت او را روآن   بود،سخن 
آکنده از دود   ییگذاشته بودند. آنگاه در فضا  یاجاق برق  رش یبسته بودند و ز  ریزنجبه  یفلز
که از   ی. اصغر حتا از دادن اطالعاتخواستندیاش، از او اطالعات مپوست سوخته   یبوو  
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کرده بود. دست آخر، پس از    یخوددار  شدی م یتلق اثر ی پس از چند روز ب ینظر تشکیالت
برده   یبند عمومبهداده بود، ساواک، اصغر را    لیاصغر را به ساواک تحو  ،یشهربان  کهن یا

 انیبه زندان   «،یجالد خود را در »زندان شهربان  یرقبا  یی بود  تا  شدت قساوت و درنده خو
.  دکنمی  مدارا  رشدگانیبا دستگ  یاز شهربان  شیبفهماند که ساواک بها  آن  دهد و به  نشان
از    یدانشگاه تهران و یک  یبدیع زادگان فارغ التحصیل و استادیار دانشکده فن  اصغری عل

  ی سازمان برا  یاز اعضا  یکه شمار  ییدر دورهسه پایه گذار سازمان مجاهدین بود. او  
 بود. کرده  یراهدند، باشان همرفته بو ه ی اردن ، لبنان و سوربه  یفن مبارزه چریک یفراگیر

 

 سلول انفرادی در زندان اوین 

 دو و  یبلندابه  یدر دو متر و سقف میمتر و ن کی یپهنا و درازابه  یانفراد یهاسلول در
بود    ینیسبز چرک  یدر آهن  ،سلول  ی. ورودشدند ی م  ینگهدار  ی تا چند زندان  ،متر، گاه  مین

نظر    ر یرا ز  ی حال و روز زندان  چهینصب شده بود تا نگهبان از آن در  ش رو  ییچهیدرکه  
بود  ینیرید یهاو لکه یدگیسلول پر از خراش نیباخته و چرکگنر یهاواریباشد. دداشته  
 یکهنه  میداشت. چند تکه گل ت یحکا غولهیب نیدر ا یاریبس انیاز خشم و نفرت زندانکه  

 یرنگ. نور کمپوشاندیسلول را م  یمانیاز کف س  یاغ، بخشخون و استفر  یهابه لکهآغشته  
 یرشته   ن یا،  شدن هوا  کی. با تارتابیدی سلول مسقف بود، به   کینزد  هک  یکوچکاز پنجره  
نیز   منور  تعداد سلولشدینابود  اوین،  موجود    یها.    ی هایریدستگ  یگوپاسخ در زندان 

ها  آن   یرا بنا کردند که درازا و پهنا و بلندا ییتازه یهاسلول ها نبود. پس  سال  نیا ییفله 
 بود. یمیقد یهاکمتر از سلول 

 

 تشکیالیی یک
ی

 پارچیک

راه با شکنجه افت پیدا  همهای  جویی شهریور گذشته بود. باز  یهایدستگیر  ماه از شش  
آسوده از شدت فشار بر زندانیان    یالیبا خو    دیبالی م   خودبه   روزمندانه یبود. ساواک پکرده  

 ه شروع نشده بود. محکوم شدهنوز جابجا کردن زندانیان  .کاستیم
 یحضور داشتند. در اتاق طبقه   یالتیتشک  یهافیرد  یهمه   از زندان اوین    در دو بند

 مسعود  ، محسن دیسع  ،یباکر یعل ، ناصر صادق   از جمله تیمرکز از افراد یاول، برخ
 خود بودند.   یالتیتشک اران یدر کنار  ،دوستهن یم یعلو   یمحمد بازرگان ،یرجو 
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و بحث   یفراگیرگوناگون به  یآموزش  یهاسازمان در گروه  یدستگیر شده  یاعضا
 یباکر  ی عل  بود.شده    لیآموزشگاه سازمان تبدزندان اوین، به ختند.  پردایم  و تبادل نظر

شیم  کی منبود  داده    لیتشک  یگروه  مواد  ساختن  مفکه  آموزش  را   یعل  اد.دیجره 
 . اددیتاریخ درس م ی،قی. رفختپردای م  ژیایدئولوبررسی به  دوستمیهن 

 و  اریها بسپرسش   بود.زندان  یهابچه  یوجه مشترک همه   یایدئولوژ کنکاش در
ال برده  ؤخود  مذهب را زیر سکه  این  کنندگان بدونپرسش   شتریبنمود.  می  زیناچ  هاپاسخ

  داشتند. دیمبارزه تأک بردش یپ یبرامذهب  یباشند، بر ناتوان
 

 یهمواره ادامه داشت. روز  ی دئولوژیسازمان و ا  نیشیکرد پعمل   یو شنود دربارهگفت
صدا  یاعضااز    یکی با  لحن  یسازمان  با  و  به    زیآمطعنه  یبلند    ن یشیپ  یاعضاخطاب 

ســپاه":  گفت  یدئولوژیگروها آن  حفظ   یبیغ  انیچه شــدند  را  سازمان  بود  قرار  که 
 1"کنند.

به   در  ییه یآبه   یو  اشــاره بود که  پقرآن  پرسش دادی م  یروزیمؤمنان وعده    ی ها. 
  لو   ی چگونگــبررسی علت شکست سازمان،  نهفته بود.    یاریبس  ی شانیدر پس پ  گوناگون

ی سازمان، گذشته نیز در نقد    ی. شمار دبو  یهمگان  یپرسش،  ش اسرار  رفتن و فاش شدن
 دانستند. بررسی ایدئولوژی را هم یک ضرورت می 

 
بردند شده بود رنج میشان زندان از شکستی که نصیب  اعضای سازمان درکه این  با
آرمان سازمان خود وفادار بودند. وحدت تشکیالتی مانعی درجهت    پارچه به چنان یکاما هم

  سازمان از ابراز هر نوع اختالف زندانیان  نشینی مجاهدین زندانی بود.  ایجاد تفرقه یا گوشه 
 : گویدمی ند. بهمن بازرگانی در این باره کردمی در زمینه ایدئولوژی خودداری  ویژهبه نظر 

در    ۵1من در بازنویسی نظراتم چه در اوین که زیر اعدام بودم و چه در سال   -
نقد   از  کامل  بطور  را زندان قصر  نظراتم  و  شدم  منصرف  سازمان  ایدئولوژی 

مخالف که  نوشتم  ایدئولوژی  ها  آن  طوری  به  حمله  من هرگونه  نشود.  تعبیر 
م چون مذهب  کردمیهای زندان کاری مثبت ارزیابی نسازمان را در اوین و سال 

 دیدم سپری که نباید خدشه ها میزندان کشیدن مذهبی  را سپر محافظی برای

 2شد. میدار 
 

  . 93، صفحه  113انداز« شماره  در گاهنامه »چشم های حسن راهی. برگرفته از یادمانده1
 گوی نگارنده با بهمن بازرگانی. . برگرفته از گفت2
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 ریزد ها فرو یماسطوره

شدن  لو  یچگونگــسازمان،    انیزندانبرای   فاش  و  اطالعات  رفتن  و    ی پرسش  ، شاسرار 
این دبو  یهمگان از  افراد  ییهاگروه  ،رو.  از  پرسش   یچندنفره  داشتند    یمشترک  یهاکه 
ها،  در کنار آنسازمان بپردازد.    یکو ایدئولوژی  یالتیتشک  لیمسا  یبررسشد تا به   لیتشک

تصمیم گرفتند با هم رایزنی کرده پاسخ مناسب    زندان اوین نیز   بنددو  در هر    تیمرکزفراد  ا
 ها را پیدا کنند. پرسش 

  چگونگی لو رفتن سازمان از طریق اعتماد به یک زندانی سیاسیکه این  پس از
 های رفتن  بود که لو  ، برای همه روشن شد، این پرسش مطرحمراد دلفانىاللَّه پیشین، 

 بعدی چگونه اتفاق افتاد.  
 

تا ها ، دستگیری13۵0شبیخون ساواک به هشت خانه تیمی در اول شهریور پس از 
ورش اول شهریور  یچندین ماه ادامه یافت و بسیاری از اعضا و هواداران سازمان که در  

 نیفتاده بودند، نیز بازداشت شدند.   دامبه 
  فاش شدن بسیاری از اسرار سازمان، ساواک با شگردهایی که در جریان بازجویی  با

وجود شدند به ه دستگیر می کسانی که تازکوشید این باور را در بسیاری از  برد، می کار میبه 
ها بیهوده است. آورد که همه چیز سازمان لو رفته است و خودداری از فاش کردن دانسته

برای  ها  آن و از  اشتدمیهمکاری وا را به    دستگیرشدگانالقای چنین فکری برخی از  با  
   طلبید. ی مدام نیفتاده بودند کمک دستگیری کسانی که هنوز به 

  ، علیزاده معروف ساواک، محمود عسگریاز سران  بار پرویز ثابتییک در این راستا 
 :  گویدمیها آند و به کنمی را جمع  و سعید محسن باکری

عشق  - این شما  و  شوید  مبارزه  وارد  که  بوده  این  کردهتان  را  گروه  کارها  اید، 
کرده بودهدرست  مسئولش  و  کاری  اید  است.  بوده  این  شما  عشق  و....  اید 

تان اعدام است  دانید که حکمنشینید. خودتان هم میپایش هم می اید و به کرده
به   تعهد  ها  آن   تر رحم کنید. اسمهای کوچکبچه ولی  بیایند و  تا  بگویید  را 

 کنند و بروند و از این پیگرد رها شوند. بدهند که دیگر کاری نمی 
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ها را به عهده بگیرد، احتماال در یک مقطع  نژاد که قصد داشته همه مسئولیتحنیف
این  بوده که  کوتاه  امیدوار  یعنی  تمایلی نشان داده است  به گونه   یگردن گرفتن همهبا 
 1ها، دیگران را از زیر تیغ برهاند. مسئولیت

برای دستگیری افرادی دیگر بسیاری    ساواک با چنین تلقیناتی توانسته بود اطالعات 
   کشف کند. ها  آن  را با کمکسازمان  های پنهانی  جاسازیها و  گاهمخفیدست آورد و یا  به 

 فاجعه بار   هایبود که پس از دستگیری عضوی از مرکزیت سازمان   یرجو مسعود
  خود   یزندان    بندانهم   برای      او    لو رفته است.    همه چیز  باور داشت که      اعضای سازمان،

 کرده بود: فیتعر
  دستگیرشدگان )همه  ما    دیساواک( گفتم که اجازه بده  ی)سربازجو  یبه منوچهر -

 ییم.شما بگو یبرادانیم می  جمع بشیم و  هرچه( نیمجاهدسازمان 

 گفته بود: در پاسخ   یمنوچهر
 . ییبگو دی جا با نیهم یدانی جا بگو. هر چه م نینه! هم -

 خواست گناهداشت می نباید چیزی را پنهان نگهمسعود رجوی که باور داشت دیگر  
و   مینیدور هم بنشد » کنمی  پیشنهادگردن نگیرد. از این رو ها را تنهایی به افشای نا گفته 

 بگوییم«.را   التیتشک زیهمه چ
 یدهد وی کروکی و نشانه مانده است که نشان می باقی   یی از مسعود رجوینوشته 

 2بود برای ساواک ترسیم کرده بود.آن ساکن   نژادیی را که محمد حنیف خانه 
 نویسد:میی وی شناخت، در بارهمی   خوبیبه  را ، که مسعود رجویشناس تراب حق 

فرد بسیار تیزهوشی بود و در رابطه با بیان، نگارش  که  این  بی تردید مسعود با -
نظر    13۵2ام تا سال  یی داشت، ولی تا آنجا که شنیده های برجسته کیفیتو...

او وجود نداشته است. اصال خود مسئله بازجویی او هم پر از  خوشی نسبت به 
گیرد و جزو کسانی  های مفصلی قرار میسؤال و تردید است. او مورد بازجویی 

سندی که  ضعف نشان دادن خود اذعان داشته است.  است که در اعترافاتش به 
قلم چاپ کرده واقعاً به[  ]مسعود رجوی  از اوجمهور اسالمی پس از قیام    رژیم

ادعا آنچه مجاهدین مذهبی  برخالف  اطالعاتی که    ،ندکنمی  خودش است و 
به  کرده،  با  هیچفاش  رابطه  در  جمله  از  است  نبوده  سوخته  اطالعات  وجه 

 
 .411، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حق برگرفته از کتاب  .  1
   های اول شهریور این خانه را ترک کرده بود و دستگیری او در نژاد پس از دستگیری. محمد حتیف2 

 .ارتباط با این اطالعات نبود
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را، چشم و ابرو و... همه را    چهره و قیافۀ محمد  ،نژادفیمحمد حنمشخصات  
  1تشریح کرده بود.

  تشکیالت   ضعف  از  نشانی  ییگسترده  ابعاد  چنین  در  سازمان  رفتن   لو  که   بود بدیهی
  برای  را خود هستی که مصممی هایانسان. دادمی  نشان حاکم  امنیتی سیستم برابر در را

 شکست  که  رفتندمی   شماربه   تنانیرویین  ها،دستگیری  از   پیش  تا  ند،کردمی   فدا  شانآرمان
  های کاریمخفی  یهمه  کردن  افشا  یا  شدن،فاش   ها،شکنجه  ها،دستگیریاما    ناپذیرند 
  توان   که  کردمی  آشکار  را  واقعیت  این   و  ریختمی   فرو  را  خیالی  هایاسطوره  آن  سازمان،
.  است  متفاوت  شکنجه،  برابر  در  مختلف  افراد  مقاومت.  دارد  مقاومت  برای  مرزی  و  حد  آدمی
 و  گیردمی   شکل  است،  یافته  پرورش   که   محیطی  با  رابطه  در  انسانی  هر  روان  و  جسم
 .سازدمی را متفاوت هایتوانمندی  با هایانسان گوناگون، شرایط
 

 چرا؟استفاده از سیانور، 

 و دور از    یلیتخ  یمقاومت فرد در برابر فشار و شکنجه ابعادبه   ور،یشهر  یاز ضربه   شیپ  تا
مددا   تیواقع مشدیه  احساس  ا  شدی.  د  مانیکه  آموزش  از  یدهیافراد  ها  آن  سازمان، 
گسترده   یهایریدستگاما  خواهند کرد یستادگیا یطیکه در هر شرا سازدیم  یتناننییرو

در برابر فشار و شکنجه در افراد گوناگون متفاوت است. حتا مقاومت    قاومتمنشان داد که  
بشکنند.   توانندی هم مها  آن   دارد که هرگاه از آن عبور کند،  یمرز  زنیافراد    ن یتردهیدآب 
پ دستگ  شیتا  سادهها،  یریاز  فردبه   شانهیاندنگاه  کس  ،یمقاومت  که  بود  شده    ی باعث 
از    تیکه شکنجه شده بودند حکا  یکسان  به تجراما    نیفتد   شکنجهدر برابر    یفکر خودکشبه 

انسان مقاوم را   تواندی م یروان  ی از شکنجه و فشارها  یناش  یدردهاآن داشت که تحمل  
که ی از اعضا برای آناریبس  بود که از آن پس  ییتجربه   نیچنکند. با    رینیز خرد و خم

در دهان سدیم    انوریسدارای    ییشه یشکپسول  یک  نیفتند،  دست نیروهای امنیتی زنده به 
گاهی    کنند.  خودکشی  زیر دندان،با خردکردنش  ان،  مامورمحض افتادن در دام  داشتند تا به 

 کشت. می را   افتاد با استفاده از سالح خودنیز فردی که در دام نیروهای امنیتی گیر می 
در همین راستا، گفته شده است که برخی از اعضای سازمان محل قرار تشکیالتی    

 گذاشتند تا اگر سر قرار در دام ساواک بیفتند با پرت کردن خود از پلمی را روی یک پل
 خودکشی کنند.   

 
 .413، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حقبرگرفته از کتاب    1.
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حفظ اسرار و روابط تشکیالت  رای  خودکشى در هنگام دستگیرى یک اقدام امنیتى ب
خشونت و توحشى    ینمود نتیجهدر بسیارى برآوردها غیرمنطقى مى کار که  این   بود.  مخفى

برد. وقتى فردى  کار مى بود که رژیم پلیسى حاکم در ایران در برخورد با نیروهاى مبارز به
افتاد، جالدان هیچ مرزى براى اعمال  در ارتباط با یک گروه مخفى به چنگ ساواک مى 

نمى خود  مى شناختند.  فشار  شکنجه  ممکن  هرشکل  به  دستگیرشده  هدففرد    ، شد. 
یافت، به اطالعاتى دست مى از فرد دستگیر شده کشیدن اطالعات بود. اگر ساواک بیرون
کشید عنوان »واداده« به رخ نیروهاى مبارز مىرا بهآن فرد    ،بود  اعمال شکنجهاگر با  حتى  

 زدند. ین »وادادگى« مهر خیانت مى و نیروهاى مبارز نیز براساس سنت انقالبى رایج بر ا
آنجا به  گران نمى هرگاه شکنجه توانستند مقاومت فردى را درهم بشکنند، شکنجه را تا 

مى  مى پیش  مبارز  فرد  آن  مرگ  به  که  فرد بردند  براى  شرایطى  چنین  در  انجامید. 
حیثیتى    انجامید. یکى به مرگدستگیرشده دو راه بیش نبود و این دو راه هر دو به مرگ مى

شد. بنابراین یک  که شهادت نامیده مى جسمانی  که خیانت نام داشت و دیگرى به مرگ  
دانست که سرانجام پس  افتاد مىگذشته وقتى به چنگ دشمن مىچریک مبارز و از جان

دست جالدان  فرسا یا مهر خیانت بر او خواهد خورد و یا به هاى طاقتاز تحمل شکنجه
 پذیرفت.  ، خودکشی را میبدیهى است که در چنین شرایطىجان خواهد سپرد. 

ملت  سایر  مبارزاتى  فرهنگ  معانى  در  از  خائن  و  خیانت  چون  مفاهیمى  ها، 
ترى برخوردارند. خائن کسى است که با اراده خود، آگاهانه دشمن را یارى دهد. بینانهواقع
دهد، گرچه ا بروز مىخود شده است و اطالعاتش رکس که در زیر شکنجه از خود بىآن

آید. کسى که آگاهانه راه مبارزه  رود، اما خائن نیز به حساب نمى شمار نمى قهرمان مبارزه به 
کار برده و از آنچه  اش به را در پیش گرفته، هستى و توانایى خود را در راه هدف مبارزاتى

 زندگى است دست شسته، یک مبارز است. 
 

 ریزد فرو یم خود محور بیت  

دستگا  پس اعضا13۵0  وریشهر  یهای ریز  زندان  ی،  در  براهاسازمان  با    نیاول  ی،  بار 
 .  شدندیم روروبه  خلق  های فداییچریک

م  ییهاستیکمونمجاهدین   به  چیکه بدون هدیدند  یرا  با مذهب،  خدا و  اعتقادی 
زحمت  یزهیانگ منافع  جهت  در  جسورانه  مبارزه  به دهیجنگکشان،  افتادهاند،  اند، اسارت 
  ن ی. اندکنمی  یستادگیموضع خود اچنان استوار در  اند و همزندان و اعدام محکوم شده به 
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  ن ی. تا آن هنگام مجاهدآمدیموارد   نیمجاهد ینیبود که بر احساس خود محور ب  یشوک
 . نددانستدر صحنه مبارزه می  روین ن یخود را برتر

 هست   یگرید  یایاگر بداند که دن  ی،انسان با داشتن آگاه"گفته بود:  نژادف یمحمد حن
 1"دهد.شتن تن درمی ذو از جان گ یکارفدابه  ترراحت  ،اوست یکنون یفداکارکه پاداش 

باور     اعتقادات مذهبی بیش از خاطر  به   نهفته است که مجاهدیندر این گفته این 
 های در حالی که مقاومت چریک    فشانی خواهند کرد.جان    در صحنه عمل،  ها  کمونیست

 داد. ها چنین چیزی را نشان نمیفدایی در صحنه عمل و در زندان
فداییچریک  کردعمل برا  نیا  یایگو  های  که  عمل  یفداکار  یبود  در   صادقانه 

به   یازین  ،یمبارزات اعتقاد  توسل،  دعا،  ا  بیغبه  نبه   مان یو  با    روروبه   .ستیآخرت  شدن 
  ی طلب  ی و برتر  ی نیبر خود محور ب  یبطالنمبارزه، خط   یصحنهدر زندان و در    هاتیواقع

 . دیکشی م نیمجاهد

 

  هللاحزب نامبه گرویه  تشکیل 

  مذهبی   سیاسی  هایجنبش   از  الهام  با   که  اسالمی  ملل  حزب  نام  با  گروهی  1344  مهرماه  در
  رهبری به   مذهبی  جوانان  جمعی  از  گروه  این.  افتاد  ساواک  دامبه   بود،  گرفته  شکل  عراق
  عراقی _ ایرانی  یدوگانه  شهروندی  که   بجنوردی.  بود  شده  تشکیل  بجنوردی  موسوی   کاظم
  ی ایران بازگشته بود. شهروندبود و سپس بهرا در نجف گذرانده    یندروس دیرخی  ب  داشت،
 یبیگانگان معرف  یآن گروه را مزدور و دست نشانده   ساواک  بود که   یزیدستاواو    یعراق

در  یحکومت اسالم کی جادیآن بود که با ا یدر پ یدین یمبانبا اعتقاد به کند. این گروه 
در    یحکومت واحد اسالم  کی  دهد و گسترش   یاسالم  را در سطح مللآن  یسلطه   ران،یا

 وجود آورد. ه جهان ب
اعضا  ییکروزی   برا  یاز  گروه  فردییعضو  یاین  مراسم    گیری  انجام  و  جدید 

پس از نیمه شب    یتا پاس  دارشانیدر یک خانقاه رفته بود. د  یسر قرار  یوفادارسوگند  
اساسنامه گروه  ی که  ، با کیف1344مهر    23  کشیده بود. آن فرد ساعت سه بامداد،درازا  به 
خانقاه خارج   زای در آن بود،  ، ارگان حزب ملل اسالم«خلقنام »به   هیچند شماره نشرو  
زمان  همه اطالعات یک سا. با دستگیری این فرد،  شودی به او مشکوک م  یمامور.  شودیم

م  یمخف قرار  ساواک  اختیار  روز    گیردیدر  چند  ظرف  در  ازاریبسو  و    یاعضا   ی  تازه 

 
 . 92، صفحه  یخاطرات بهمن بازرگانکتاب »زمان باز یافته«،  از  برگرفته    .1
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شمال شمیران   یهاکوهنشده بودند به   ری. چند تن که دستگشوندی دستگیر م  ش اقدیمی
اماپناه   وهمگ  یزوده ب  شانپناهگاه  بردند  شد  شدند.    ی کشف  با    میرژبازداشت  شاه 

 کوبیدخود  یهایدر کوه، بر کوس توانمندها آن  گروه و کشف چند تن از نیا ییبزرگنما
 براه انداخت.  ییگسترده آمیز غلو  غاتیو تبل

محاکمه    ینظام  یو در یک دادگاه غیر علن  ریارتباط دستگ  نیهفتاد نفر در ابه   کینزد  
  و  ی، عباس مظاهریزیحسن عزاعدام محکوم شد، رهبر گروه به ،یکاظم بجنوردشدند.  

کوچکترش و برادر   ی عباس  از جمله صادق  گریدها نفر ده حبس ابد و  به   گر یدو نفر د  یکی
 محکومچند سال زندان هر کدام به   یآقازمانو عباس   سپاسی   رضاعلی   ، باقر عباسیمحمد
 حبس ابد کاهش یافت. نیز به  حکم اعدام بجنوردی شدند. 

در دوران  وی،  زندان آزاد شد.  از  سال    ، پس از دو1346  در سال  سپاسی  رضاعلی 
او که هنگام  اش پس از آزادی از زندان بود.  سازمان  یسازباز  یدر اندیشه اسارت خود،  

زیبا بود، با خروج از زندان    یهادر دانشکده هنر   تکتیدوم آرش  الس  یدانشجو  یدستگیر
  ی امنیت  یهاظن نیرواز سوء   ،ییدانشکده برگشت تا با پوشش دانشجو  یهاکالس دوباره به 

توانست سازمانی را  او نمیبود.    یمذهب  شدتبه   و  یپر انرژ  ی جوان  یدر امان باشد. سپاس
 گیر شده بودند، فراموش کند. آن دستگیر و زمین یاعضای همه که 

مذهبجو  نیا پرشور  فوق  ،یان  پشتکار  و  اراده  و  ییالعادهاز  بود.  در    یبرخوردار 
ساز  یشه یاند که   ی سازمان  ی باز  در  به   پارچهک ی  بود  چنان  او  بود.  افتاده  ساواک  دام 

عضو    یبرااش  تیصالحپیش از آن  و یکسو نگر بود که    یافراط  اش یمذهب  یهااندیشه 
  ی برخ، از سوی اعضای این سازمان تأیید نشده بود.  ینمجاهد  یشدن در سازمان زیرزمین

جدید بودند،    یاعضا  یعضوگیر  یدر دانشگاه تهران که در پ  نیفعال مجاهد  یاز اعضا
 .ندکردمیاو پرهیز بودند و از نزدیک شدن به  دهیدور او را خط کش

روحیه  سپاسیرضا  علی  یشخص  ی هاویژگی  یوقت هم   اش یطلببرتری  یبا  در 
و راهگشا در کار تشکیالتی بسازد و راه رسیدن او توانا    یفرداز او    توانستی م  آمیخت،یم

او از    یباعث سرخوردگکه  این   یجابهشدن   ی او از زندان  یتجربه   رهبری هموار کند.را به 
شاه شد. او با درس گرفتن از  مرژیمبارزه علیه   یادامه  یبرا ییباشد، انگیزه  یکار مبارزات

ایجاد یک گروه مبارز    یبرا،  ه بوددام پلیس انداخت را به   ی که حزب ملل اسالم  یهاتاشتبا
 کار شد.دست به دیگر 

آزاد  دو از  پس  در    یماه  زندان  سپاسیعلی  چشم  روادهیپیک  از  عباس   به     رضا 
آنچه در دوران زندان اندیشیده بودند  به  ،یشنودوگفت پس از  ن یشییار پ دو افتاد. یآقازمان
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به  و  ابازگشتند  سیاس  جادیفکر  تشکیالت  تشکیالت    ینظام_ ییک  این  افتادند.  جدید 
  ی ایجاد گروه  یرا براها  آن  زندان،  ی. تجربه شدی م  یحزب ملل اسالمجانشین    بایستیم
خود را از    تجربیات گذشته   یری کارگه با ب   د ی. گروه تازه باودکرده باز پیش آماده    دارتریپا

آزاد شده از زندان را  افراد بود که  ن یگروه ا  ن یکار ا نینخستضربات ساواک در امان دارد.  
 یکند. نام گروه را بر اساس آیه قرآن  یعضوگیر  مره آلوده شوندروز  یزندگکه به از آن  شیپ

گذاشتند    «اهلل»حزب  هد،دی م  ی حزب خدا وعده پیروزبه  که  «اهلل هم الغالبون»فان حزب
از    یاهلل توانست برخنداشت(. حزب  13۵7از سال  اهلل پس  حزببه   یربط  چیگروه ه  نی)ا

  احمد احمد   ،یحائرشمس  یهاد  ،باقر عباسیمحمد   ،مانند  یقدیم حزب ملل اسالم  یاعضا
 خود در آورد.  ضویتعرا به دیگر   یاز افراد مبارز مذهب یتعداو نیز 

 یبخش  یپس از گذراندن سه سال محکومیت، از زندان آزاد شد. و  ،یعباس  باقرمحمد
را هم  یزنداناز مدت   با  خود  بود.    یآشتیانسپاسی  رضاعلیراه  و   یعباس  صادقگذرانده 
  ی مذهب  یشه یو تکامل، از اند  یعیطب  خ یبا تار  یی در طول زندان با آشنا  باقر عباسیمحمد

  وستن یپدید از اهلل نمی خود را در حزب دیجد یفکر گاهیصادق که جا .فاصله گرفته بودند
 ،کردمیادامه مبارزه اعالم    یخود را برا   یآمادگکه  این   کرد. باقر ضمن  یآن خودداربه 

که اعتقادی به مذهب   اهلل گفتدست اندرکاران حزب  ریو سا رضا سپاسیعلی  صادقانه به 
بند   یمذهب پابه که این  رغمیبود که عل  یباقر چنان قوبه   یاسیو س ی. اعتماد اخالقندارد

 شد.    رفتهیاهلل پذحزب  تیعضونبود به 
 گروهرا به   ، مفیدیآشنا شده بود  یدر دوران سرباز  ی احمد که با محمد مفید  احمد

 یبود، برا  یخوب  یاجتماع  یهایتوانمند  یکه دارا  ی دیکرد. محمد مف  یمعرفاهلل  حزب 
. در این داستان از دکتر  ه بودزد  یروان پریشخود را به   ،یادامه خدمت سربازطفره رفتن از  

را   یچنان نقش روان پریش یبود نیز کمک گرفت. و  یدنهضت آزاکه عضو   ی کاظم سام
 اهلل درخدمت حزب معاف شد و تمام وقت به   یخدمت سرباز یخوب ایفا کرد که از ادامه 

آن نیز مبارزه مسلحانه   داشت. هدف   ی اسالم  یو انگیزه  یچریک یاهلل خط مشحزب .  آمد
 .  دتعالیم اسالم بوبر  یمبتن یایجاد دولت با هدف 
 

بود، از داشتن    موختهی آ حزب ملل اسالم که از لو رفتن  ییبر اساس تجربه  اهللحزب 
سندهای  نوشته  و  به کردمی پرهیز    یتشکیالتجات  سند  ه.  یا  اعالمیه  هیچ  خاطر  مین 
برنام حزب که    ینوشتار نداشت. همه  اهلل  باشد وجود   یشفاه  هاآموزش روابط و    یآن 
 گرفت.  های تشکیالتی نیز در اماکن مذهبی و عمومی صورت می تماس .  شدیانجام م
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 یاسیس  تیفعالچنان بهاز زندان هم  یپس از آزاد  یحزب ملل اسالم  انیاز زندان  یبرخ
کار    یافراد پس از رو  نیاز هم  یبرگشتند. شمار  یشخص  یبه زندگ  یدادند و بعض  ادامه
فرمانده  ییهامت س به   ،یاسالم  یجمهور  آمدن چند  یچون  و  پاسداران  پست    نی سپاه 

 .افتندیدست تیریمدوزارت و 
 

 نیمجاهد هللا بهحزب وسیی  یپ

از و    13۵0  وریشهر  یگسترده  یهایریدستگ  از   پس مردم  شدن    ی سازمانوجود    آگاه 
 نام  گذاری و اعالم  نامبا  ند.  کردمی دنبال  را  آن   رامون یپبسیاری خبرهای  و مبارز،    ینیمزریز

ا  نی»مجاهد سادر    «رانیخلق  همان  گروه  ی برخ  ل،بهمن  و  در  سیاسی،  های  افراد 
  ب یترت  نی بد  .بود  رومندتریتر و نکه از آنان با سابقه بودند    یسازمانتماس با    یوجوجست

مجاهدین شدند. با عضوگیری نیروهای جدید، سازمان سازمان  به   وستنیپبسیاری آماده  
  وسته یتازه پ  یروهایبا نخود را    یدست رفتهاز    یرویاز ن  یبخش،  13۵1در سال  توانست  

   کند.  نیگزیجا
 تیعضواز دوستانش که به   یاز طریق یک  ی، محمد مفید13۵0نیمه دوم سال    در
محمد  که به   ییهای شد. احمد از شنیدن خوب  یمعرف  یی احمد رضا  در آمده بود به   سازمان
 داشته باشد. دوست  یکرد و خواست با او دیدار یابراز خشنود شد،ی نسبت داده م  یمفید
خبر داد که یک فرد قابل    یواطالع بود، به بی  اهللحزب  در  یکه از عضویت و  یمفید

داشته باشد.    یداریدارد با او دشناسد که دوست  را می  یتمایالت مبارزات  یاعتماد و دارا
 دار،ید  نی ا  آمد ی پو احمد با یکدیگر دیدار کنند.    مفیدی  یساعت معینبنا شد دو روز بعد در  

 درکه    ی. مفیدکردمی شرکت  ها  آن  با نام عبداهلل در  ییبود که احمد رضا  یعدب  یهادارید
 یبرارا   ییاهلل بود، موقعیت را مغتنم شمرد تا شاید احمد رضاحزبگروه آن هنگام، عضو 

 ییارکند. دو فرد مبارز از دو سازمان مختلف هر دو با انگیزه یافتن    یریاهلل عضوگحزب 
 مقابلقانع کردن طرف    یو هر کدام برا  شدندیاضر محسر قرار    ،سازمان خود  یجدید برا
  عبداهلل   . پس از سه بار دیدار،گرفتند ی کار مه را ب   یمخف  یهادر سازمان   جیرا  یهاترفند

رضا) به ییاحمد  دارا  یدیمف(  که  به   یترمحکم  یاسیس  یپشتوانه   یفهماند  او نسبت 
مجاهدین خلق  که عبداهلل، با سازمان  فهمید    یدیمف  ،یریارگی  مکشکش   نیدر ا.  باشدیم
 یبرا  ینظرکرد اما از هر گونه اظهار    یدارد. او از این پدیده، بسیار ابراز خوشحال  وندیپ

 کرد.  یکاری خوددار هم
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خود را در مساجد،   یتشکیالت  یهاقرارها  آن  نداشتند.  یاهلل خانه تیمحزب  یاعضا
با   یدر یک قرار تشکیالت  ی. مفیدگذاشتندیدانشگاه و از این قبیل م  ،یعموم  یهاپارک
عبداهلل  به   یشد مفید  با »عبداهلل« پرده برداشت. بنا  شیهاگووگفتاز    ،  رضا سپاسیعلی 

و که  سیاس  یگخانواددالئل  به   یبگوید  فعالیت  که    یاز  را  خود  اما دوست  است  معذور 
پیشنهاد را با این    ییاحمد رضا آشنا خواهد کرد.  عبداهللاین مسائل است با  به   مندعالقه
که در پارک الله انجام شد، بسیار   یو سپاس  ییرضاپذیرفت. اولین دیدار احمد    یدلسرد 

در    یفرهنگ_ یدین  یهافعالیت  انمندعالقهاز  هیجان انگیز و پر احساس بود. آن دو که  
 و شناخته بودند.  دهیدرا ها در آن مسجد یکدیگر بار پیش از آن مسجد هدایت بودند، 

 اهللاز حزب    احمد  از فعاالن مجاهدین است اما ییاحمد رضادانست که  می  یسپاس 
بود. پس از  خبر  با    یدر حزب ملل اسالم  ی تنها از عضویت سابق سپاس  ،نداشت  یاطالع

  ی خاطر نشان کرد که خود او در رأس گروه یی احمد رضابه      رضا سپاسیعلی چند دیدار، 
بینش   نظر  از  مذ  یمبارزاتقرار دارد که  نزدیک به   یهبو  ادامه   اندمجاهدین  همین   یدر 

یکدیگر پیوند  اهلل و سازمان مجاهدین به گروه حزب  ،ییرضاها و با توافق احمد  گووگفت
انتقال این  در  سپاسیعلی   ،خوردند.  مفید   ،  رضا  عباسیمحمد   ،یمحمد   یهاد  ،باقر 

محمدرضا    ،هزادعالم  یمحمدعل  ،یعزت شاهایمان، احمد احمد،  عباس پاک  ،یحائرشمس
هنگام  این    درسازمان مجاهدین پیوستند.  و چند تن دیگر به   ،یافتخار  ی، مهدزادهعالم

 نیمجاهدسازمان  عضویت در    دیگر نیز بهکوچک و خودجوش   یچند گروه مذهباعضای  
 در آمدند. 
 

  ی برخ یبندیرا از عدم پااحمد رضایی  ن،یمجاهداهلل به حزب   وستنیپ هنگامسپاسی 
 یرا مانع  یافراد  نیحضور چن  ییاحمد رضامذهب با خبر کرده بود و  به این گروه    یاعضااز  
وقفه  بی  تالش     رضا سپاسیعلیندانسته بود. از این پس،    نیمجاهدبه   شانوستن یپ  یبرا

 سرعت جایگاه خود را سازمان مجاهدین ادامه داد. او به   یهااست خود را در چارچوب سی
اش علت سوابق شناخته شده که به  یآورد. سپاسدست  به   بین افراد موثر این سازماندر  

  ی مخف  یزندگبه   سازمان مجاهدین خلق تعقیب و کنترل ساواک بود، با پیوستن به مورد  
ایجاد شده بود، مستقر شد.    یتازگبه ه  سازمان ک  یجمع  یهااز خانه   یآورد و در یک  یرو

بود. از    اش یفعالیت زیر زمین  از سر گرفتن  یمعنااز نظر ساواک، به   ،یسپاسشدن   یمخف
  به شدت او را تحت پیگرد قرارداد.ساواک پس  آن
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 ی رده چندی در  از  و پس   رفت سرعت باال  به   یتشکیالت  یهادر رده  ،رضا سپاسیعلی 
داشتن او از تور  دور نگه   یبراگرفت.  نفره، قرار  سه   یمرکز  یکمیتهپس از    ی،دوم رهبر

مسئولیت مشهد  یهاحوزه  ساواک،  در  مجاهدین  اصفهان  سازمان  به و  واگذار  ،  شد.  او 
نقش  ها  آن   سازمان و مشاوره با   یبا رهبر  باطارت، در  هاضمن داشتن این مسئولیتسپاسی  

 .کردمی  فایادر سازمان را  یبارز
 

 رضا رضای  از زندان فرار 

به   ساواک بازداشت  کاندبراى دستیابى  تور  بودند، دست  کسانى که در  نشده  ها گرفتار 
مانده در بیرون زندان، در باالى  عنوان مؤثرترین فرد باقىشود. نام احمد رضایى به مىکار  به 

بود، بیش از    ییاحمد رضا  یریدستگ  یدر پ  رویپیگرد قرار دارد. ساواک که با تمام نلیست  
برادر از  اوکوچک   هرکس  رضا،  تر  بود،    ،ییرضا  زندانى  قصر  زندان  در  اطالعات  که 

رضا را زیر فشار روانى قرار داده بود و مدعى بود که اگر برادرش   ،. ساواکخواستیم
در اما    یک یا دو سال زندان محکوم خواهد شد احمد با کمک وى دستگیر شود، فقط به 

 کند، سزایش مرگ خواهد بود. دستگیرصورتى که ساواک او را 
  ت یعضو مرکزدوست )با استفاده از همین شیوه توانسته بود پدر على میهن  ساواک
یارى امان مانده بود، به  هاى اول شهریور دربفریبد و على را که از دستگیرىسازمان( را  

 جوخه اعدام بسپارد.کند و به پدرش دستگیر 
خواهد تا نشانى اماکن مورد رفت و آمد احمد را فاش مصرانه از رضا مى   ،ساواک
  ، شدی رد و بدل م  ییتوسط فاطمه رضا  یخانوادگ  یهاداریکه در د  ییهاامیپ  قیکند. از طر

رضا و برادرش احمد بر قرار شده بود. رضا با اطالع احمد و نیز با مشورت    نی ب  ییرابطه
 ساواک قول همکارى داد.زندان، به یاران خود در 

فکر افتادند که از گردش دادن رضا در   نیابه   محسن  دیسع  ویژهبه رضا،    یزندان  ارانی
  ی برخ  نیب  ییها. شور و مشورترندیدادن خود رضا بهره گ  یفرار  یتهران برا  یهاناابیخ

گشت    ی خود را برا یدر زندان انجام شد و از رضا خواستند که آمادگ نیمجاهد یاز اعضا
 ن ساواک اعالم کند. امامورتهران و شناساندن برادرش احمد به  یهاناابیگذار در خ و

رضا  اریمصرف سازمان را در اختبی   ایسوخته  اطالعات  یسر کی بند رضاهم ارانی
 جلب کند.   خودبه  اعتماد ساواک راها آن گذاشتند تا با فاش کردن

محرمانه را در   یلیظاهرا خاطالعات   یماه از بازداشت رضا رضایى گذشته بود وسه 
او    یانمامور  اریاخت با  ردر  که  او  گذاشت.  بودند   «نخور  بدرد»  یهاسالح   ختنی تماس 
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  ی غواصانها گزارش داد. ساواک  آنکاری با ساواک بهنشان همدر سدکرج را به  یافغانستان
شد  ساواک محرز  یصداقت گفتار رضا برا  ها از آب، سالح  دنیکش  رونیرا برگماشت. با ب

 . ختیاو را برانگبه چون و چرا  بی و اعتماد
عطاها  اسلحه   نیا  محمود  پ  ییرا  سازمان  اعضا  دستگ  شیاز   وریشهر  یهایریاز 
ساز ها همه دستمعلوم شد که سالح   یآورده بود. پس از بررس  رانیاافغانستان بهاز    ،13۵0

نبودند.   استفاده  اینبودند و قابل  پشت سد کرج    اچه یمزاحم در در  یهاسالح  ن یا   بنابر 
 .  ودشده ب ختهیر

  تحت   یمهره   ترینداغ  یر یدستگ  یساواک بر آن شد که برا  ،یاعتماد ساز  نیا  رویپ 
 برادرش را در شهر گردش دهد.  ،ییاحمد رضا یعنی گرد،یپ

 تا او   بردی م  ابانیخکاری است او را بهباور شد که رضا آماده هم  نیساواک بر ا  یوقت
برنامه چند بار انجام شد و هر بار گشت   نیان ساواک نشان دهد. اماموراحمد را بهبرادرش  
  گشتند.می بر یان دست خالمامورو  دیرسمی  انیپابه  جهینتبی هاآن و گذار 

 شرح فرار خود را چنین بیان کرده است:  رضا رضایی
برادران چنین سایر  تر و همین ساواک[ مرا برای دستگیری برادر بزرگمامور... ] .. -

یی دانم نقشه هر نحو که می مبارزم تحت فشار قرار دادند و از من خواستند به 
ای از یک مبارز  بکشم. چه خیال باطلی و چه انتظار بیهودهها  آن  برای دستگیری

شان از همه جا کوتاه شده بود، برای دستگیری سایرین  وقتی دستها  آن   داشتند!
برای مدت یک هفته برای دستگیری  من متوسل شده بودند. قرار شد  به  مرا 

ها  آن   دیده شده بودند بگردانند در صورتی که منها  آن  هایی کهرفقایم در محل
بروم و  ببینم جلو  بدهم.ها  آن   را  لو  پنج    را  مسلح قرار    مامورمن در محاصرۀ 

می  راه  ایشان  در وسط  و  به داشتم  مرا  که  مدتی  در طول  آنجا رفتم.  و  اینجا 
  متری   ۵بارها و بارها برادرانم را دیدم، حتی اتفاق افتاد که از فاصلۀ    آوردندمی
که  ها  آن بودم  خود  بر  مسلط  و  خونسرد  چنان  ولی  هیچ  مامورگذشتم  ین 

گشتم توسط برادرانم  ای که در آن می نفهمیدند. روز پنجم بود که دیدم منطقه 
ست. در روز پنجم، های مختلف درآورده بودند محاصره شده اقیافهکه خود را به 

یکی از    .کنار خیابان ایستاده بودیم  3ما در خیابان شهباز مقابل ورزشگاه شماره  
خواست کفش ما را ای درآورده میصورت مرد ژندهرفقایم را دیدم که خود را به

او داد. او کفشم  خواهد و دو ریال به راه من گفت که نمی پاک کند. ساواکی هم 
او دادم. در این بین کاغذ کوچکی حاوی ول خردی بهرا پاک کرد و من هم پ
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اول اجرا شد.   یهمن رد کرد. خوشبختانه نقشفرار و قرار مالقات به یهدو نقش
عنوان این که  به  بعد از ظهر ، 13۵0آذر    27 طبق نقشۀ آنها، من روز پنجشنبه

کشاندم. موقعیت محل را  محل موعود را بهها آن ردپایی از برادرم احمد را دارم
 م:  کنمی تشریح

این گرمابه دو    نام جعفریست به ایدر خیابان بوذرجمهری مقابل پامنار گرمابه 
به آن  پشتی  درب  که  دارد  میدرب  باز  نوروزخان  حمام کوچۀ  موقعیت  شود. 

جزطوری کس  هیچ  که  به ها  آن   ست  کامالً  هستند که  آشنا  محل  موقعیت 
وجب نمی را  منطقه  آن  که  من  و  دارد  دیگری هم  در  که  کنند  تصور   توانند 
ین را کامالً  مامورچند روز    خوبی بلد بودم. من طیشناختم آنجا را به وجب می به 
ی ه حسن نیت خود معتقد کرده بودم. چنین وانمود کرده بودم که گویا فریفتبه 

ها گفتم که شما  ساواکیاند... من به ام که نشانم دادهها و باغ سبزهایی شده وعده
ست  شوم، در اینجا آشنایی درب حمام بایستید، من برای چند دقیقه داخل می 

گفت منهم بیایم؟ گفتم نه، اگر تو    مامورکه احتمال دارد رد پایی داشته باشد.  
کوچۀ  من داخل حمام شدم و از در دیگر به   کند. او قبول کرد. بیایی او اعتماد نمی 
 1رفقایم از آن محل دور شدیم...  اتفاقنوروزخان رفتم. به

 
چنگ ساواک از    و  دیپری که در انتظارش بود  ترک موتوربه  درنگیب  رضاییرضا  

 ان ساواک را قال گذاشت.  مامورها شد و ر
آنان وفادار چنان به ساواک تلفن زد و گفت که وى همهمان روز رضا به   بعد از ظهر 

این کار دست زده است تا بتواند اطالعات  خاطر جلب اعتماد افراد سازمان به به و    است
آورد و ساواک را با خبر کند. تا چند روز پس از فرار، رضا  دست  به   مورد احمددر    یدقیق

 .کردمی ساواک را کالفه و سردرگم  زد،ی هایى که متلفن  رضایى با
را تجربه کردند. پس   یبزرگ بیساواک فر یان کار کشته مامور ،ییرضا فرار رضا با
    .کرد جیرضا و احمد بس یریدستگ یرا برا یادیز یهارویساواک ناز آن  

 نقل شده است:  بهرام آرامدر باره چگونگی نقشه فرار رضا رضایی، گفتار زیر نیز از 

 
کتاب    1. از  حق برگرفته  تراب  خاطرات  پیکار«،  تا  فیضیه  از  فرار 311، صفحه  شناس»  نقشه  بیان    . 
اش در فرار، از که بخاطر پنهان داشتن نقش خانواده  است   13۵0سال  در    رضا رضایی ی  اینگونه، نوشته به

 برد. واکسی نام می
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برای رد گم - از فرار رضا  مبارزپس  رادیو روحانیت  از  بغداد(   کردن، خبری    )از 
بچه از  لباس  پخش کردیم که یکی  موقع گشت رضا، در  ها در خیابان و در 

گذارد که در آن نقشه فرار ترسیم شده بود. ما  ای در کفش او میواکسی نوشته 
ی رضا برداشته شود و فکر  را دادیم تا فشار از روی خانواده  ]نادرست[این خبر

 1ست.نکنند که خانواده موجبات فرار او را فراهم آورده ا
 
پرویز ثابتیباال    ات ییبدون جز،  رضاییشرح فرار رضا     امن،  را  زمان شاه،    یتیمقام 
 د:کنمی  ان یب نیچن

 یزنگشتاز شهر به   یدر مناطق  یضد خرابکار  تهیکم  میبا افراد ت  یدو روز  یکی -
 2فرار کرده بود.ب  سفرصت منا کی پرداخته بود که در

پ است که فرار رضا    ییمغرضانه   عات یساواک خط بطالن بر شا  ن یشیاعتراف مقام 
 ند.کنمی  یمعرفرضا  با ساواک  همکاری یونتیجه  ساواک یو پرداخته  را ساخته  ییرضا

در  مجاهدین  بود که    یالتیهانه و تشکآگا   یفرار رضا رضایی کار  انیجر  بنابر این
خود را که در زندان   اتیسازمان، تجرب  ان یآن کار کردند. زندان یزندان رو رونیزندان و ب

ها آن  یاو گذاشتند. و  اریاز فرار رضا، در اخت  شیکرده بودند، پ  یگردآور  ینوشتار  صورتبه 
  ی . اعضادیزندان رسان  رونیباز چنگ ساواک، به  زیکرد و با گر  یسازجارا در بدن خود  

 ارزشمند بر شمردند.   اریها را بسو رهنمود اتیتجرب  نیزندان ااز  رونیسازمان در ب
پس از فرار   ستودی م  التی تشکرضا را به  یو وفادار  یکه هوشمند  نژادف یمحمد حن

 او گفت:
   3است. رونیدر ب تیفرار از زندان و فعال یبرا نه یگز نیرضا بهتر -

 دیده سازمان دمید و نور امیدى در تاریکى پیکر آسیب  رب  ییهفرار رضا رضایى روح تاز  
  هاى رفتن خانه پیکره اصلى سازمان و از بینپس از فروپاشی  درپى نشاند.  هاى پىشکست

 رونیدر بسازمان  و هواداران    ماندهیباق  ی اندک اعضاکمک یکدیگر،  تیمى، رضا و احمد، با  
 بازسازى سازمان پرداختند.  هبرا گرد آوردند و   از زندان

 

 
 .   ۸0، صفحه  اهلل میثمیها که رفتند«، خاطرات لطفبرگرفته از کتاب »آن  .1

 .26۸ه  صفح  ،یثابت  زی» در دامگه حادثه «، مصاحبه با پروکتاب  . برگرفته از  2

در   یبا و  نژاداز شب اعدام حنیف  ش یدو شب پ  . ویها یع یکاظم شفی نگارنده با  گوگفتبرگرفته از    .3
 بسر برده بود.    نیدر او  یانفرادسلول  
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 خونی   ساواک چنگ در  ی  احمد رضا

ن  ک ی،  13۵0بهمن    11 براى    م یماه و  احمد رضایى  از چنگ ساواک،  از فرار رضا  پس 
العابدین حقانى  ، حاضر شد. زین غفاریبا یک عضو جدید، در محل قرارى در خیابان  تماس  
محل قرار، از محض رسیدن به داد. احمد به منطقه، احمد را یارى مى   بررسى امنیت  براى

 و محاصره شد.   اسایى سوى مزدوران ساواک شن
درنگ با فشردن کپسول  بى  د، یان مسلح ساواک دمامورخود را در محاصره  احمد که  

د  یسیانور در  و  که  داشت  نارنجک   دنیکشهان  هم  یضامن  بهکه  بود،    ه مقابل راهش 
عنوان اولین شهید سازمان مجاهدین  باخت و نام او به برخاست. در این درگیرى احمد جان  

کپسول حقانی هم    دام انداخت.را نیز به حقانی  بدین  العازینساواک،    یثبت شد. تور گسترده
کرد.    انوریس خرد  دهانش  در  را  را  او  عنوان ساواک  اطالعات  کی  به  شتاب ب  ی منبع    ا 
 یبرا  هوش آمد که به  نیهم کرد.   یریاز مرگش جلوگ ییزداسم  ابیمارستان رساند و ببه 
 گاه فرستاده شد.  شکنجهاش به اطالعات یه یتخل

  دستگیر چهار روز پیش از آن، با احمد مالقات داشته باشد، آن روز فردى که بنا بود 
برای قرار با احمد، عالمت سالمتی نزده بود و احمد  که  این   شده بود. وی با اطمینان به

به  را    قراربدون چک کردن عالمت سالمتی سر قرار نخواهد رفت، زیر شکنجه که بود  
   ساواک گفته بود.

کردن سالمت قرار را نادیده گرفته بود. طبق یک اصل تشکیالتى یعنى چک  احمد
خصوصى عالمتى خواست سر قرارى حاضر شود، ابتدا در جاى به فردى که مىاصل،  این
به تا  گذاشت  می را  خود  غیرقابل  سالمتى  رویداد  یک  هرگاه  دهد.  خبر  مقابل  طرف 
مثالً  پیش از    یردستگبینى،  مانع  بتواند عالمت   اینشدن،  فرد  که  کند،بود  قرار    گذاری 

 شد. مالقات لغو مى 
مجاهد  40  حدود از  عموم  ن ینفر  بند  او  ی در    ک یها  آن  بردند،ی مسر  به   ن یزندان 

  ی را برا انیکه زندان یها، هنگامدادگاه یاز برگزار ش یداشتند. پ اریدر اخت کوچک یویراد
دور از چشم    یلحظات  بردند،یارتش م  یدادرسبه   لیبا بازپرس و وک  داریدو   یپرونده خوان

را رد و بدل کنند.   یزیچ  توانستندی گوناگون آمده بودند م  یکه از جاها  یانینگهبانان، زندان
 .  رسانده بودند  نیاو  انیزندانکوچک را به   یویراد  کی  قلعهزندان قزل  یهابچه   ب،یترتن یبد

مهم بود. در    اریزندان بس  رونیب  یخبرهابه   یابیدست   یبرا  ویراد  ن یا  ن،یزندان او  در
 نفرکی و،یرادگوش کردن به یبرا  .بودند نیمجاهد یاعضاهمه  ی زندان اوین،عموم بند
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  گران ید  یبرارا  آن  سپسو    کردمیها را گوش  خبر  رفت،یپتو م  رینگهبانان زدور از چشم  
   ی،آن، نوبتدادن بهبود. گوش  یترین بخش خبرمهم   بعد از ظهر 2اخبار . کردمیبازگو 

 ییقهیبود. چند دق  دوستهن یم ینوبت عل  13۵0بهمن    11.  شدی متوسط چند نفر انجام  
 ی با صدا  نشست و شیپتو برخاست، سرجا  ریاز ز  مه یبود که سراساخبار گذشته   از آغاز 

 گفت:  بلند
 . شد  دیشهاحمد   ! هابچه -

  محسن   دیافزوده شد. سع  ان یزندان  یهابر غم   یبند را فرا گرفت. غم  ینیسنگ  سکوت
بلند شوند. همه ا  یزندان  نیمجاهداز    ینیسرود فلسط  یو زمزمه   ستادندیخواست از جا 
 است: سرود این   امیسکوت بند را شکست و همه اتاق را پر کرد. پ  «یدم  یف  راعکیاغمس»

 خون من آغشته کن را به  انگشتانت -
 س یرا بنو تمیاز زبان من وص و
 برادرانم! یابرادرانم!   یهمه، ا یبرا سیبنو
 خود را نوشتم  تیوص من
 رسالت نسل ماست  نیا
 ماست  یروزیعالمت صبح پ نیا
 ماست   رهیشب ت انیپا  نیا

 !دیتحمل کن !دیرا تحمل کن شیهایو سخت دیرفتم. شما راه را ادامه ده من
 
ا  با مجاهد  ن یخواندن  گرام  دشانیشه  نیاول  ی زندان  ن یسرود،  سپس،    یرا  داشتند. 

 خندان گفت:  ییبا چهره  محسن دیسع
تبربچه - بزرگ  م،یگوی م  کیها  احمد حق  باز شد.  سازمان دارد. گردن  به   ی راه، 

  یی .... احمد رضادادادامه    تیبا قاطع  دیراه را با  ....جنبش مبارک است  یواقعاً برا
خود    تیمسئولصحنه،    ن یو حفظ سازمان بلکه در ا  یالتینه فقط در صحنه تشک

 .رسانده است  انیپاوجه به  ن یصورت و کاملتر نیبهتررا به 
 مراسم   نی در زندان قصر نیز برگزار شد. در ا  یمراسم  ،ییاحمد رضا  داشتبزرگبرای  

 یرفسنجانیهاشم  اکبراز سخنرانان این مراسم، علی   یکی  شرکت کردند.ها  گروه  یاز همه
 کرد و از جمله گفت:  ادی  یخداوندآخرت و پاداش بود که از ثواب  

 1گسترانند.ی شهید م  یاهلل بال خود را در زیر پا یمالئکه  -

 
 3۵1صفحه    ی«،نینهضت امام خم»کتاب  برگرفته از    1.
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 شدت به     نددانسترا که اشاعه موهومات می   یرفسنجان    یاین گفته     زندانی،  مجاهدین
انتقاد   اساس    قرارمورد  بر  و    ی بیشتر علم  مجاهدینبینش    ی،سازمان  یهاآموزش دادند. 

پذیر  توجیه   ی ضمن اینکه از نظر علم  ی. گفتار رفسنجانیاحساسو    ی بود تا مذهب  یمنطق
است که فعالیت و  آن  یمعنابه   ن ی که مسلمان باشند. ا  بود  یشدگاناز کشته  ینبود، قدردان
سیاس غبا    یافراد  ی مبارزه  و   ،یمذهب  ر یتفکر  دیدگاه  بی  بیهوده  این  از  است.  پاداش 

  ی و نابود یگسترش عدالت و برابر یغیر مسلمان برانظرانه، اگر یک فرد و یا گروه  تنگ
مبارزه  ستم  و  جان  ظلم  بینششودی م  یارزیاب  ش ارز بی  یکردارکند،    یفشانو  چنین    ی . 

به  به ، می ش آمدی پبود که    یباختگان غیر مذهبجانتوهین  نتوانست    ی هارویدور کردن 
   باشد. گریکدیاز  یمذهب ریو غ یمبارز مذهب
روح و مانند آن    جن و مالئکه وسازمان مجاهدین به   یبود که بیشتر اعضا  یبدیه
 ،یمذهب  باورنید  از اقشار یبودند. برخ   اعتنابی  گنجد، ناباور ونمی  یمنطق علمکه در 

 .ندکردمی   یتلق یمفاهیم قرآنبهها آن  یرا نشان نا باور نیمجاهد یناباور  نیا
  را اعضاى ها  آن  یش،اعضا  یگسترده  یهایریدستگپس از کشف سازمان و    ساواک

مى  آزادى  رهبران  نهضت  زیرا  قبالً عضو  شناخت.  در    نهضتسازمان،  لذا  بودند.  آزادى 
  رضایى نیز پخش کرد، او را یک عضو مهم احمد  کشته شدن  هایى که رژیم بعد از  خبر

 نهضت آزادى معرفى کرد.
برخ  نژادف یمحمد حن،  هایریاز دستگ  پس   م یتصم  ی سازمانباال  یها از کادر   ی و 

 یمحل نگهداری سازمان،  برای سبک کردن اتهامات اعضای دستگیر شده که   رندیگیم
نیز پنهان    ییکتابچهها،  اسلحه   گاهیساواک افشا کنند. در مخف  یسازمان را برا  یهااسلحه 

  2000از    شیمشخصات بکتابچه نام و    نیکرده بود. در ا  هی شده بود که گروه اطالعات ته
آور جمع  ساواک  مزدوران  و  کارکنان  از  بود. ساواک  ینفر  را  کتابچه    نیا، کشف  شده 

 یاطالعات پکارکرد گروه  بود که به   نجایارد.  به دستگاه امنیتی خود تلقی کمهم    ییضربه
افراد تحت مسئولیت  زادهبرد و محمود عسگری و  را دوباره ، مسئول گروه اطالعات  او 

 رقم زد. ها آن  یرا برا ینیسنگکشاند و احکام  جویی بازبه 
پرونده   ساواک به   ییهادر  ا  یدادرسکه  از  هرگز  بود  فرستاده  و    نی ارتش  گروه 

  ک یکه  داد  می   نشان  یکار  نی چن  را ی. زپرده برنداشتکرده بود    یآورگردکه    یاطالعات
و    ضیآن دستگاه عر  یاز اطالعات پنهان  یانبوهتوانسته بود به   یکیکوچک چرسازمان  

بود و    یساواک باعث سرشکستگ  یبرا  ییرسوا  نیا  یکند. افشا  دایپ  دست  امنیتی  لیطو
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 یبرجسته   یاز اعضا  یبرخاز مقامات ساواک به   یکدر همین رابطه، ی  . شدی گران تمام م
 . زدی ما لطمه ماز بمب به  شیاطالعات ب نیا  یآورجمع  شده گفته بود که ریدستگ

 

 ارتش  دادگاه

 یالتیتشکاعضای سازمان پیرامون مسایل    یهاپرسش به   در زندان اوین  یافراد کادرمرکز  
دو بند زندان سر  ، به یمنوچهرسربازجوی ساواک،  پرداختند که روزی  می   کی یدئولوژیو ا

 :دافزو  یخواهد شد. وتشکیل سازمان  یاعضا یبرا یدادگاه یبزوداعالم کرد که زد و 
علن  یتو - که  میشه،    یدادگاه  مع  ی )علنبرگزار  محکوم  ی هااریبا    تا، یساواک( 

  رو اعــدام  یکســ م یندار  می. ما تصمشهیم  نییتع ایزندان یریگموضع تناسب به 
 1. نیخودتون دفاع کن یتنها از پرونــده شــرط که    نیبا ا م،یکن

برا  ازدهینــام    او را  اعضا  از  نخست  ینفر  در  از   نیشرکت  کرد. پس  اعالم    دادگاه 
باره مسا  انیوقت زندان  ات،یدفاع  یخبر، کار رو  نیا  افتیدر   ل یرا پر کرد و کنکاش در 

در باره    شنودوگفتبه   یدرنگ افراد مرکزبی   بعد موکول شد.به   یک دئولوژیاو    یالتیتشک
دا  یچگونگ در  ا  دگاه برخورد  در  کل  نیپرداختند.  عنصر  دو  محمد    ت،یمرکز  یدیهنگام 

  ی هیو بد  شدندیم  ینگهدار  یچنان در سلول انفرادهم  فامرســول مشکینو    نژادفیحن
در زندان    ی پس از حضور سربازجو منوچهر  یاندکها شرکت نداشتند.  شنودوگفتبود که در  

را  ی اعضا  ه ی و بق  نیاو  یهایانفرادسازمان را به   ت یدادگاه، عناصر مرکز  یی و اعالم برپا
  ی ضد خرابکار ی مشترکته یبعــدا کمکه   یزندان موقت شهربانبه   یپرونده خوان یبــرا

دو گروه برقرار   ینا  نیب  یـگونه تماسـ  چیفلکه نام گرفت، منتقل کردند. از آن پس ه  ای
 .  شدینم

چگونگ  یهاشنودوگفت   نتیجه  تیمرکز  گروه باره  در  را  دادگاه،    یخود  در  با  رفتار 
سازمان بود    یدادگاه برا نیرو اولــش ی. دادگاه پرساندیاعضا م  ریسا یآگاهشگردهایی به 

  م یرژ  یپر سر و صدا  غیماه تبل  نیهم باشد. پــس از چند   یعلن  یکه بنا بود تــا حدود
بودند که بدانند    کنجکاو  یاریبس   ،خرابکار از »نهضت آزادی«   یگروه  یریدرباره دستگ

  ــر یتأث  توانستی م  یدادگاه  نی چن  ، بنابر این  نــدیگوی و چــه م  اندیگروه چه کســان  نیا
از زندان داشته باشد. پس الزم    ــرون یدر بعموم مردم  شناساندن سازمان به در    یــادیز

 
 .ی، نوشته حسن راه 93صفحه  ،  113شماره  «، تهران،  اندازچشم »گاهنامه  برگرفته از   .1



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  120

 دادگاه نشان داده شود. هرچند که  رد  ،سازمان  نیراست  یچهره  هر شکل ممکن،بود به
 اعضا باشد.  از   یاعدام برخایستادگی در برابر دادگاه فرمایشی،  آمدیپ

 
 پس از  یهاو هفته   وریاول شهر  سازمان که در هفتاد عضو به  کینزد  یبرا ساواک

  ی نظام  یدادسرامحاکمه به   یداد و برا   لیتشک  یتیامن  یهاشده بودند پرونده   ریدستگ  آن
 از:  ندعبارت بودنسبت داده شده بود،  دستگیرشدگانکه به  یفرستاد. اتهامات

 ی اشرار مسلح.  اقدام علیه امنیت کشور و دخول در دسته  -

 . التیتشکآن  به  کمک ایو دسته و گروهی با مرام ضد سلطنتی در  تیعضو -

اتهام   عالوه آن،  برخ  ی،متفاوتهای  بر  ا  یپرونده  دستگاز  سنگ  ریفراد  را  تر ن ی شده 
 از جمله:  کردمی

 . ، مائو و چه گواراآثار مارکس ریمطالعه کتب مضره، نظ -

 .مرزاز   یقانون ریعبور غو  یجعل امهاستفاده از گذرن -

 های آموزش در پایگاهالفتح و    ینی)تماس با سازمان فلسطیارتباط با عوامل خارج -

 .آن سازمان(

انتقال اسلحه    و   حمل اسلحه  ،نیااقدام در ربودن شهرام پهلوی   ،یگذارتوطئه بمب -
 . داخل کشورقاچاق به 

 .  یسلطنتمشروطه   م یرژ یکوشش در برانداز -

که  این اولداشت. رو  شی پ نه یسه گز، هر متهم، ارتش دادگاهدر جریان محاکمه در 
اعالم وفادار  یمانیابراز پشبا  متهم   تقاضای  حاکم  میرژبه   یو  اکند.    یبخشودگ،    ن یدر 

 .  شدیانجام نداده بود بخشوده م یخرابکار ای مانند قتل یصورت اگر متهم جرم 
او نسبت داده شده اش بهپروندههایی را که در متهم، تهمت بود که  نیا گرید نهیگز

  الت یکه در سازمان و تشک  ینقشنسبت  به   ،صورتآن و از خود دفاع کند. در    ردینپذبود،  
 .  شدی م یزندان داشت،

 سازمان   ی دئولوژیو دفاع از آرمان، ا  یمانیاتهامات، ابراز عدم پش  رش یپذ   نه یگز  ن یآخر
محکوم اعدام  موارد به   شتریدر ب  ند،کردمی سوم را انتخاب    نهیکه گز  یبود. کسانمجاهدین  

 . شدندیم
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 دفاع در دادگاه
ی

 چگونیک

زندانیان مجاهد .  دندکرمى  دهاـم آ  هگااى دادبر  را دخو  ی،التیتشک گوناگون    یهارده  عناصر
  نیروهای خود شدن    ی مبارزه، تا آنجا که ممکن است از تلف تصمیم گرفتند که برای ادامه 

  بگیرند.تری ند که در دادگاه احکام سبک کردمی رو باید کاری جلوگیری کنند. از این 
مرکزی، کادر  افراد  و  سازمان  اعضای  بین  رایزنی  از  این  پس  افراد   بنابر  که  شد 

سازمان   یاستراتژو    هااستیس  و   هانادر دادگاه با تمام توانشــان از آرم  سازمان،  تیمرکز
 خود نسبت دهند و بپذیرند. و بیشترین مسئولیت اقدامات غیر قانونی سازمان را به   دفاع کنند
م  هاکادر عناصر  به   یانیو  بســته  توانشــان،  سازمان،  و  حفظ  خواســت  با  تنها 

در دادگاه دفاع قانونی و حقوقی کنند تا بر اساس قوانین کیفری، کمترین    سازمان  یآبــرو
  یی هقرار دارند و پروند   ن ییپا  یهاکه از نگاه ساواک در رده  یراداف  شان شود.مجازات نصیب 

 در دادگاه، اتهامات خود را کامال رد کنند و فرجام بخواهند.  داشــتند،   یدر حد آزاد
اعضا بودند،   یگرانه پرسش  یهاضرب انتقاد  ریکه ز  ،یو افراد کادر مرکز  انگذاربنیان

در دادگاه    انیب  یرا برا  ییپرخاشگرانه تند و    اتیخود، دفاع  یهاتیهمه مسئول  رش یبا پذ
مرکز به   ،ینوشتند. افراد کادر  مربوط    ی اسیس  ی و خط مش  یاستراتژموضوعات مختلف 

ب را  تقس  ن یسازمان  تا هر    میخود  افشاگر  کیکردند  به   میرژ  یبا  مواضع حاکم  از  دفاع 
انجام دادند و حکم اعدام    خوبیبه   دگاهرا در دا  فهیوظ  نیاها  آن  یسازمان بپردازند. همه 

 گرفتند. زین
  شد یمنوشته    گار،یکاغذ س  یرو  زیر  و  زیتکوبا خودکار ن  ی،افراد کادر مرکز  اتیدفاع

  ز یر  یهاخودکارو    گاریس  یهاکاغذ  ییتا  100  یهااز زندان فرستاده شود. بسته   رونیببه   تا
زندانبه   سینو طر  انیسفارش  بهبستگان  قیاز  نگهبانان  چشم  از  دور  زندان داخل  شان 

که   یتوسط افراد  ، هوشمندانه  یها ی نوشته شده را با جاساز  یهاادداشتیشد.  یفرستاده م
 .فرستادندی م رونیببه   شدندی آزاد م از زندان
 

 اولی   دادگاه

بهمن  ســرانجام چهارم  اعضا  نیاول  13۵0در  ب  یدادگاه  سرلشــکر   استیره سازمان 
اه که از پیش تبلیغ شده بود علنی خواهد بود، دادگ  ن یشــد. در ا   لیتشــک  ینورخواجه 

 شدند.  یازده تن از مجاهدین محاکمه می 



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  122

دادگاه شد  این  برگزار  خارجی  خبرنگاران  برخی  شرکت  آن    با  در  عضو ،  و  پنج 
، و ناصر صادق  ، علی باکریدوستمیهن ی  عل،  ، مسعود رجوی، محمد بازرگانیتیمرکز

ها و  دفاع از خــود، با همه توان، از سازمان، برنامه   یجادادگاه، به   تیپس از رد صالح
 دفاع کردنــد.  شاقدامات
 ی انگشت گذاشت. و  رانی ا  یوابسته   میرژ  یمســائل اقتصاد  یرو  یبازرگانــ  محمد 

شکل گرفته است.  سمیالیمنافع امپر یدر راستا رانیا یاقتصاد یهابرنامه  که نشان داد  
 میبعــد را شاهد گرفت و رژبه  شاه  از رضا  رانیا  یاســیس  خیتار  یرجو  مســعود 
نشاندهرا    یپهلو بار  ــسیانگل  ســمیالیامپر  یدست  او که  با  دانســت.  از رضا شاه  ها 

ارتش  سرانجام به مسعود،  دادگاه قرار گرفت.    س ییمورد اعتراض ر  کردمی   ادی«  »رضاخان
هانش با چادر  شد و فرماند   یمتالش  یدر برابر تهاجم خارج  کهپرداخت    رضاخان  ی«پوشال»

 . ختندیزنانه گر
در دادگاه از  یکرد. و هیسازمان تک یاعتقاد نشیو ب یدئولوژیا، بهدوستمیهن  یعل

 جمله گفت: 
آغاز جنگ مسلحانه، عنوان سربوده و به   یما اصوال جنگ شهر  ی...هدف اصل -

 اراده حاکم بر جهان، جهان به   لی.....در تحلمیشناسی آغاز مبارزه منقطه را    نیا
مسئله در   ن یا یاصالت ماده، ولها(، به)مارکسیست هاآن و   م یخدا معتقدبه  یعنی

ا  لعمرا در    یگونه تضاد  چیحاضر ه  طیشرا نم  جادیما  ما و  کندینکرده و   .
 و آن محو استثمار است...   میهست  یهدف مشترک  یدارا  یانقالب  یهامارکسیست

ب  صادقناصر   از  از  یاسیس  یهادگاه ید  انیپس  سپس ها  آن   سازمان،  کرد.  دفاع 
نقش  سمیالیامپربه   میرژ  یوابســتگبه  به   یپرداخت و  ژاندارم منطقه  را که آمریکا  عنوان 
در جهت حفظ منافع  یگوناگون نظام یهانامیپ ان،یواگذار کرده، افشا کرد. در پا میرژبه 

 چنین گفت:هم یو در منطقه را بازگو نمود.  سمیالیو امپرآمریکا  
ا  ما  .... - برابه  نجایدر  کوشش  محاکمه    رانیا  یکنون  میرژ  یسرنگون  یاتهام 

هانه قدم در ....ما آگا میکنمی را قبول یاتهام نیکمال افتخار چنما با   م،یشویم
. ما و  میاوداع کرده   یماد  ی و با زندگ  میاشسته . دست از جان  میراه نهاد  نیا

 میرژ  یخاطر مبارزه و سرنگونبه  رانیا  البها نفر از جوانان و روشنفکران انقصد
 .میاقرار گرفتهها شکنجه  ن یدتریو مورد شد میازندان افتادهبه  یکنون
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  اعتراف   نیخود در سازمان مجاهد  تیعضوبه   یشوندگان عموما با سرفراز  محاکمه
 1.دادندی حاکم و شخص شاه را مورد حمله قرار م میپرده، رژبیها آن  کردند.
 بود که دادگاه  یسازمان کاف  یدفاع از خط مشو    ی متهمجسورانه   یستادگیا  ،تنها 

ایستادگی بر با    دندیکوشیم  اعضای کادر مرکزی سازمانحکم اعدام صادر کند.  برای او  
رهنمود داده    التیبازماندگان تشکبه ی آن،  مشدرست بودن خط مواضع سازمان و تأکید بر  

ها که احکام  یرش همه مسئولیتبا پذها  آن  .کمک کنندسازمان  های  فعالیت  یادامه و به
فداکاری و از جان گذشتگی خود را  که  این  زد، ضمنبسیار سنگینی را برایشان رقم می

می می را  آن   دادند،نشان  گذشته  در  اشتباهاتی  روز  جبران  آن  به  را  سازمان  که  دانستند 
 نشانده بود.  
شد،   لیتشک  تیتن از مرکزسازمان و دو  ان  گذاربنیان   یکه برا  ییدادگاه جداگانهدر  
 فامنیو رسول مشک  زاده، محمود عسگریمحسن  دی، سعزادگاناصغر بدیع   ،نژادف یمحمدحن

 سازمان و اهداف آن دفاع کردند.  تیدادگاه از تمام تیاز رد صالحپس  یهمگ
 گفت: نیسازمان در دادگاه چن انگذاربنیان ، از محسن دیسع
  م ییما  نی نه ما. ا  دیافتخار است.....شما اشرار  هی ما، ما ی...تمام اتهامات شما برا -

. شما  میشما غارتگران سر گردنه را از سر ملت کم کن هیتا سا میاهکرد امیکه ق
 مان یا    و    است  عدالت    م یکه ما از شما انتظار ندار  ی زیتنها چ.  ..دیزوالمحکوم به 

 اسلحه حاکم است و بس...  فقطما و شما،   ن یکه ب میدار

  ت یدادگاه صالح  نی از دفاع از موضع سازمان، اعالم کرد که ا  شیپ  زادگانع یاصغر بد
 دادگاه بود گفت: وارید یعکس شاه که رو . او با اشاره به ستیطرف نبی  رایزندارد 
 .دیکنمی  تیسر شماست، نشان آن است که شما از او حما  یکه باالعکس    نیا -

  2. دیمحاکمه ما را ندار تیو صالح  دیستیطرف نبی   بنابر این

بود اما    یو با حضور خبرنگاران خارج ی ظاهرا علن نیمحاکمه سران و فعاالن مجاهد
عمل که ساواک به   یریدادگاه داده نشد. با همه تداباجازه ورود به   انیزندان  یهاخانوادهبه 

پخش    رانیگسترده در داخل و خارج ا  ییگونه به   محاکمه شوندگان  اتیبود، متن دفاع  آورده
 شد. 

 

 
 دفاعیات اعضای سازمان در سایت »انتشارات اندیشه و پیکار«به  رجوع کنید  1.

 . از دادگاه  یافتیدر  یمضمون از خبرهابه  نقل  2.
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 سازمان  یگذار   نام

بود، هنوز نام و   دهیشش سال رسبه  شهایکه عمر فعالیت  یتا هنگام  نیمجاهد  سازمان
اشاره    یاز کلمه »جمع« برا  ، اعضای سازماندو سال اول  یکی  از خود نداشت. در   ینشان
که    یشد. سپس هنگام  جیرا  الت«یپس از آن نام »تشک  ند.کردمیگروه استفاده    نیابه 

رده  سازمان  یاعضا آموزش  یتجرب  یهادر  بودند،   یو  گرفته  جا  نام   گوناگون  با  گروه، 
 .  شدی »سازمان« شناخته م

  ر یسازمان دستگ  یو اعضا  یرهبر  یهااز کادر  یاریکه بس  یهنگام  13۵0زمستان  
  ن یا  ی برا  غات یتبل  یشه یزندان بودند، بخش خارج از کشور سازمان که در اندشده و در  

بر اساس  ها  آن   دانست.  ستهیسازمان را با  ینام برا  کی  نشان بود، داشتن نام و  بی   گروه
سازمان   یبرا  یبود نام  دهیرس  رونیببه   یزندان  یاعضا  یاز سو  ختهیگرکه جسته    ییهانام

  ن ینام » سازمان مجاهد  ییه یانی ، گروه خارج از کشور، با پخش ب13۵0بهمن    20.  دندیبرگز
  ن ی. ا شدی م دهی نام التیاز آن سازمان و گاه تشک  شینهاد که پ یگروهرا بر   ران«یخلق ا 

در    ،فراخوان بد  یهارسانه  اریاختنخست  گرفت.  قرار  کشور  از    ت یهو  له،یوس  نیخارج 
در   دستگیرشدگانسرگذشت    هی انیب  نیرسما اعالم شد. ا آن    تیفعال  خچهیسازمان و تار

کاهش   ی انسان دوست برا  یهارو یو از ن  رساندی عموم ماطالع  را به   ران یا  میرژ  یهازندان
 . دیطلبیم یاری انیفشار بر زندان

 یسه تن از اعضا  ،یشناس و محمود شامختراب حق   ، یروحان  نیتوسط حس  ه،یانیب
در  یکیانقالب بلشو ن«یکه از »مجاهد یتیها با ذهنآندر لبنان نوشته شده بود.  سازمان 

مشروط  نیمجاهد  ایو    هیروس ن  تیصدر  ا  زیو  در  مذهب  رانیگروه جنگل  بار    ی داشتند، 
 نام سازمان    دنیبا د  ینیمندگان فلسطبار، رز  ن یاول  ی. برابودندگرفته    دهینادنام»مجاهد« را  

 کوشنده در راه خداست.   یمعناکلمه »مجاهد« به که شدند   ادآوری
  راه انداخت وبه  یغاتیتبل انیجر کی سازمان، بخش خارج از کشور یگذاراز نام  پس

مربوط   یهاخبر  یپخش گستردهرا به  کایدر اروپا و آمر  میمخالف رژ  یاسیگروه س  نیچند
ن  جیبس  رشدگانیدستگبه  با  تماس  راه  از  بشر و    یهاو سازمان  هارویکرد.  مدافع حقوق 

با   زش یشاه و رفتار خشونت آم  میرژ  یافشابه  زین  انه یو خاورم اروپاخواه در  عدالت   یوکال
از    د یپرداخت و کوش  انیزندان بر دستگتا   بخشبکاهد.    رشدگانیفشار شکنجه و زندان 

پخش نیز به  ییویراد یهاهای پشت جبهه، از راه برنامه فعالیت یخارج از کشور، در راستا
خارج،  شاه همت گماشت. گروه    م یکرد رژعمل یو افشا نیسازمان مجاهداخبار مربوط به 

با سازمان    یرابطه   جادیا   یتراب حق شناس در پ  یو کارگردان  یحسین روحان  یرهبربه 
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ایرانیان در   من،ی  دموکراتیک خلق   یجمهور  ،یجنبش فلسطین، دولت لیب  بارزم  یهانیرو
  ی و نیز کنفدراسیون جهان  یشمال  یا و آمریکادانشجویان در اروپ  یاسالم  هایتبعید، انجمن 

خارج از کشور بود. در این راستا، سازمان مجاهدین توانست   ی و جبهه مل  یدانشجویان ایران
 برده بر خوردار شود.نام یروهایحمایت کم و بیش ناز 

یعن  ی ایدئولوژیک  برچسب خارج  ش،بودنی اسالم  یسازمان،  روابط  سایه    اش ی بر 
بنیادگرا   یهادر ردیف سازمانداشت. در خارج از ایران، یک گروه مبارز مذهبی مسلمان  

 یروهایدر برخورد با ن  سازمان،نمایندگان   ،رواز این شد.  تداعی می اخوان المسلمین   مانند 
بر    شتریتر نشان دهند و بنگرهر چه کمرا  آن  یرنگ مذهب  کوشیدندیخارج از کشور، م

 از سازمان تکیه کنند.  یمردم  تیو حما یتوان چریک
به  سازمان،  موجودیت  هواداراناعالم  و  تشکیالتی    شاعضا  داخل کشور هویت  در 

های ناراضی در داد. پیدایش سازمانی مبارز با نام و نشانی آشکار، باعث دلگرمی تودهمی
با   نام»مجاهد«،  بود.  اقشار دینداخل کشور  این سازمانباور  استقبال  از   روروبه   از  شد. 

، گرایش مارکسیستی« با  های فداییچریک سال پیش از اعالم موجودیت سازمان، » یک
 سنگ بای مبارزه که همیکه تاز میدان مبارزه بودند. فقدان یک نیروی مذهبی در صحنه

اعالم موجودیت  باشد، احساسی از حقارت را در دل نیروهای مذهبی نشانده بود. با  ها  آن
   ها شکفت.»سازمان مجاهدین خلق ایران«، نور امیدی در این دل

آزاد انجمن اسالم  یهواداران نهضت  ابراه  شانی و  از جمله  از کشور،    م یدر خارج 
  ی هادر نوشته   نیمجاهدکه  این  از  ن،یاز مجاهد  ی، ضمن هوادارو مصطفا چمران  یزدی

 1بردند، گالیه داشتند. میکار به  مارکسیستی را اصطالحات  برخیخود 

 

 دادگاه احکام

دادگاه اولین  بازرگانناصر صادق  ،بدوی  در  و    یباکر  یعل  ،دوستمیهن   یعل   ،ی، محمد 
 هفت نفر دیگر نیز حکم زندان گرفتند. شدند.  اعدام محکومبه  یمسعود رجو

فام و دومین گروه تشکیل شد، رسول مشکین  یدر دادگاه بدوی که برای محاکمه 
 زادگان و سعید محسناصغر بدیع ، از اعضای مرکزیت سازمان و علیزاده عسگری محمود

حبس ابد    نژادان سازمان به اعدام محکوم شدند. رهبر سازمان، محمد حنیف گذاربنیاناز  
مسئولحنیف گرفت.   که  ا  تینژاد  تا  را  سازمان  به   نی شکست  بود  هنگام  گرفته  و  عهده 

 
 .3۵0، صفحه  شناسحق» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب  برگرفته از کتاب    1.
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زده شد. او حکم  شگفت حکم    ن یاز ا خود نسبت داده بود.  بسیاری از اتهامات امنیتی را به 
 یته یو شکستن اوتورسازمان    یاعضا   نیشکاف ب  جادیا  یساواک برا  یزندان ابد را توطئه 

 ی فکر خودکشحتا به مسئله آنچنان او را نگران کرده بود که    نیدانست. اخود می   یالتیتشک
 بود.افتاده 

شخص  که در دادگاه دوم از حمله به  خواستیم  شاناز  ن،یدر تماس با محکوم  ساواک
 .ابدیکاهشها آن  کنند تا احکام یخوددارشاه 

 

 دادگاه تجدید نظر 

 ،ی، محمد بازرگان، ناصر صادقدر دادگاه تجدید نظر که برای گروه اول تشکیل شده بود
شاه را محکوم کردند و از    میرژ  مهابایب  ،یمسعود رجوو    یباکر  یعل  ،دوستمیهن   یعل

د  نیمجاهدسازمان   ع  یهادگاه یو  تمام  نتبه  اریآن  در  پرداختند.  دادگاه،  این    جه،یدفاع 
که   یکرد. تنها حکم  دییتأها  آن  چهار نفر از  یرا که اعدام بود برابدوی  دادگاه  احکام  
  شد.   لیحبس ابد تبد بود که به  یکرد حکم اعدام مسعود رجو  دایکاهش پ

این دادگاه، حسن راهی به ده سال زندان محکوم   و مهدی فیروزیان  در  هر یک 
 تبرئه   و مصطفا مالیری  هشت سال زندانی گرفت . محمد غرضی  تقی شهراممحمد شدند.  

 و آزاد شدند. 
ب بنا بود در برابر اتهامات خود به   یافراد  نیدر    ی بپردازند تا حکم  یدفاع حقوقکه 

 یالتیتشک  گاهیجابودند.    1یخسروشاه  یمهدو    تقی شهراممحمدکنند،    افتیدر  سبک
دفاع  به تنها  آن دفاع نکنند و    یدئولوژیاز سازمان و ا  ،در دادگاهکه    کردمی   جابیاها  آن

که در    ،دو  ن یااما    شده بود بسنده کنند داده    نسبتها  آنکه به   یدر برابر اتهامات  یحقوق
پرداختند.    آن  یدفاع از سازمان و خط مشسر سختانه به محاکمه شدند،    هم  دادگاهی جدا از

 
تبریز، دانشجوی    132۵متولد    شاهیخسروبرادران    یمهد  1. پلی تکنیک ودر    ر یجزو دستگ  دانشکده 

 ی نشان داد و در دادگاه نظاماز خود    یخوب  ار یمقاومت بس  ی بازجوئی  دورهبود. او در    13۵0  وریشدگان شهر
  یک، یرازیقصر و ش  ن،یاو  یحبس ابد محکوم شد. او در زندان هابه  چنان از آرمان خود دفاع کرد که  ،شاه
سال از زندان آزاد  7پس از  13۵7وی در دیماه  .بود در زندانمقاومت ا و گرسازمان یاصل یچهره هااز 

روز  ۵0دستگیر شد و پس از  1360های خود را در سازمان »راه کارگر« ادامه داد. در سال  شد و فعالیت
 . یگر اعدام شدهمراه هشتاد و پنج تن دبه  ،1360پانزدهم آذرماه  بازجویی، در  
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حبس ابد    یخسروشاه  یمهدسال و  حکم هشت    تقی شهرام محمد بود که    این خاطربه 
 گرفت. 

  نیجمهور ا  سیئر  یو نامه   ئیسهای برادرش در سوفعالیت  لیدلبه  یرجو  مسعود
 ی کاری وهمرا به  یحکم رجو  رییتغ ساواک،   .ه بودگرفت فیدرجه تخف کی شاه،کشور به

 1نسبت داد. ان ساواک ماموربا 
 شده بودند، در یکه با هم دادگاه یمسعود رجو فانیرداعدام چهار تن از هم حکم

 اجرا گذاشته شد.  به  13۵1نیفرورد 31
 ست یگریم یدگرگون شده بود. گاه شدتبه رجویگروه، مسعود  نیاز اعدام ا پس

 . او ازکردمی کز    ییزد و در گوشه نمی   حرف   یبا کس  د،یخزی پتو م  ر یو شــب و روز ز
از   گرید  یو از سو  کردمیکه اعدام شده بودند احساس گناه    یرزماندر برابر هم  کسوی

کاری با ساواک  هم  شدنش را نداده بود و علت اعدام    بتنساو  که ساواک به   یو اتهام  عهیشا
 شد تا  روروبه  اش یالتیتشک  یکنش مسعود با انتقاد رفقا   نیا.  بردیقلمداد کرده بود رنج م

 2. وستیپیاران تشکیالتی خود  جمععزلت درآمد و به از گوشه   یپس از چندکه این 
حناز    ساواک که    نژادفیمحمد  بود  نظر  خواسته  تجدید  دادگاه  را ندر  خود  گرش 

مارکس  رامونپی و  دکه    ییگونهبه   سمیاسالم  مبارزه   کردمی   کتهیساواک  و  کند  اعالم 
 کند.   یمعرف ی«خرابکار»مسلحانه را 
 ریسابه  فامنیو رسول مشک  نژادفیمحمد حن  ،ی از اعدام چهارنفر از کادر مرکز  بعد

ها(، سزاوار سازمان )با بردوش گرفتن همه مسئولیت  یدادند که رهبر  امیمجاهد پ  انیزندان
کند.    یتوطئه ساواک را خنث  ،یبا خودکش  تواندی راستا محمد م  نیاست. در ا  یانقالباعدام  
 برده است.   نیهمه باور خواهند داشت که ساواک او را از ب یاماقد  نیبا چن

جای  به   و   دی چشم پوش  یاز خودکش  نژادف یمحمد حنمجاهد،    ان یبا زندان  یزنیاز را  پس
را   ا  یبراآن خود  آماده کرد.  دیدر دادگاه تجد  جانبههمهو    کیدئولوژیدفاع  انتظار    نظر 

اگر  اما    نژاد نیز حکم اعدام بگیردرفت که با دفاع ایدئولوژیک در این دادگاه، حنیفمی
 3تواند برای خودکشی اقدام کند. ادامه پیدا کرد و اعدام نگرفت، آنگاه می  توطئه ساواک

 
برادر    ،یکاظم رجوکند که  ادعا می،  «کتاب »در دامگه حادثهدر  ، مقام امنیتی زمان شاه،  یثابت زیپرو  1.

شاه رو، ثابتی از  کرده است. از اینکاری میبا ساواک هم  س، ئیسو  اش دردر دوران دانشجوئیمسعود،  
   پیدا کند.  فیدرجه تخف  ک، یخواسته بود که حکم برادرش مسعود

 .9۵صفحه    ، ی، مقاله حسن راه 113انداز شماره  برگرفته از گاهنامه چشم 2. 

 . 112-113های  ، صفحهاهلل میثمیها که رفتند«، خاطرات لطفبرگرفته از کتاب »آن  3.
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همسر خود داشت    ،پوران بازرگاننژاد، پس از دادگاه اول با  که محمدحنیف   یدارید  در
 به او گفت: 

 یدفاع خواهم کرد و توطئه [ سازمان یاز خط مش]نظر کامال  دیدر دادگاه تجد -
 1.مکنمی  یخنث میاما کوتاه آمده  ندکنمی را که وانمود   [ساواک]ها آن

یی که ساواک برای بدنام کردن او چیده بود  از توطئه   نژادحنیف   ی خبر نگران  یوقت
ی خود  زندانیاران    یرا براپرسش    نیا  یمسعود رجو  ،ه بوددیمجاهد رس  انیگوش زندانبه 

 انیزندان یبکند. نظر همگان دیچه با طیشرا نینژاد در احنیفها آن از نگاه مطرح کرد که 
  ی رورا   انیزندانی خواسته   نیا  ی کند که زنده بماند. مسعود رجو یکار د یبود که او با  نیا

داخل آست  تیسکویب  ی کاغذ  در  و  هنگام    سازیجا  یمعظمعبدالنبی    ن ینوشت  تا  کرد 
  ی کاغذ داخل  نشیگز  گوشزد کردند که   ی نژاد برساند. برخحنیف بهرا  آن  حضورش در دادگاه،

 ،یادآوری  نیاتوجه به بی  صدا خواهد داد.  یبدن  یدر بازرس  راینادرست است ز  تیسکویب
از    شیپ  امیپ  نی ابینی شده بود،  راهی دادگاه شد. همانطور که پیش  هبا همان نوشت   کیپ

اصغر  از علی   ینوشتار  ی امیزمان، پساواک افتاد. هم دست  به   نژاد، لو رفت وحنیفبه   دنیرس
 یهابا کمک خانواده  خواستیدادگاه برده بود نیز لو رفت. او م با خود به   یوکه    زادگانبدیع 
زندان برساند.   رونیرزمانش در بدست همخود را به  ینوشته  ندیآیدادگاه مکه به  انیزندان
و   زیر  یهای ساواک توانندی خواسته بود که هرچه م  رزمانشاز هم  نامه   نیادر    زادگانبدیع 

 2برسانند.تل قدرشت را به 
گروه  دادگاه  در   نظر  سازمان،  گذاربنیان،  دومتجدید  حنان  سعید    ،نژادف یمحمد 
، فامو رسول مشکین  زادهو دو عضو مرکزیت، محمود عسگری  زادگان، و اصغر بدیع محسن

مواضع   بر  که    یالتیتشکهمگی  خود  اهداف  پادشاه  یبراندازو  ایستادگی  بود  ینظام   ،
 اعدام محکوم شدند.  نفر به  کردند و هر پنج

پایگاه   یافراد  یبازمانده   سپس در  فلسطکه  د  ینیهای  به   دهیدوره  دادگاه  بودند 
 ،ییاهلل خامنه فتح اشرار،مربوط به   یماده قانون  یشدند. در این دادگاه، بر مبنافراخوانده  

 کاشانیمحمد سیدی و    هایعی، کاظم شف آوخ  میابراه  ،یمعظم  یعبدالنب،  یابانیخ  یموس
  ناکام   اتیشرکت در عملخاطر  به  دادگاه  نینیز در هم  دیتش  رضاعلی   .  ندحکم اعدام گرفت

  ن یکه در فلسطافرادی  احکام اعدام  پس از چندی،  اعدام محکوم شد. برق به انفجار دکل  
 . افتیحبس ابد کاهش به  دیتش رضاعلی و حکم اعدام بودند   دهیآموزش د

 
 . شناستراب حقگوی نگارنده با  گفتبرگرفته از    1.

 .109، صفحه  اهلل میثمیلطفها که رفتند«، خاطرات  برگرفته از کتاب »آن  2.
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ی

 سازمان  یبقا یبرااز خودگذشتیک

دستگیرى از  پس  به ساواک  شکنجه،  اعمال  و  گسترده  دست  هاى  که  اطالعاتى  یافت 
  یی شناسا  ،نیاشهرام پهلوی گیرى  عنوان عاملین عملیات گروگان براساس آن مجاهدین را به 

 سازمانبههاى ساواک  یورش در    عملیاتاین  کننده در  افراد شرکت  یهمه که  این   باکرد.  
 شرکت در این عملیات اعتراف نکرده بود.  یک از آنان به هیچند اما  ه بوداسارت درآمدبه 

گروگان  در این  با  نامگیری،  رابطه  »ممد«  دنبال  در    گشتیم  یساواک  این که 
بارز  ،عملیات ا  ینقش  »شخص    ن یداشت.  بودمحمد  حقیقی،  اما  «مهرآیین    محمد ، 
او با این کار  کرد.    یمعرف  ریشد خود را همان »ممد« گروگانگ تگیرـسد  یـقتو ادنژحنیف

ربایی آیین را که به اتهام عضویت در سازمان در زندان بود از جرم شرکت در آدم محمد مهر 
رسو داشت.  امان    بی دو  باییرپیمااهو  تعملیادر    رکتـش  ماـتهابه  که  ممشکینفا  لدر 

  را نیز   نیاشهرام پهلوی  گیریگانوگردر    رکتـش  ئولیتـمس  شد،ی و شکنجه م  ییبازجو
ظن ساواک دور تا یکی دیگر از شرکت کنندگان در این عملیات را از سوء گرفت دنگربه 

 خودگیری را به ی دیگری از عملیات گروگانهم گوشه زادگاناصغر بدیعنگه دارد. علی 
از خود  این  از شرکت کنندگان در عملیات را نجات داده باشد.  فرد دیگری  نسبت داد تا  
تر از جان  گراننشان وارستگى و بزرگوارى افرادى است که بقاى سازمان را  گذشتگی،  
 فامنیمشکرسول  ،نژادف یمحمد حن  گیرى به دادن عملیات گروگاندانستند. نسبتخود مى 

صورت گرفته  شرکت نداشتند، چنان ماهرانه  اتیدر عمل کدامچیکه ه زادگانعیو اصغر بد
برنامه  آنان که خود در  اعضاى سازمان، جز  یا در عملیات  بود که حتى  شرکت  ریزى و 

د. وقتی ساواک  اننقش داشته برده، در آن عملیات  تن نام راستى باور داشتند که سه داشتند، به 
پهلوی متهم   نیاشهرام  سه  این  با  شناسایی  برای  محمد    روروبه   را  حضور  بر  وی  کرد، 

 داشت( در عملیات مهر تأیید گذاشت.   آیین )در نقشی که مهر  نژادحنیف
مهرآیین محمد  از  بازجویی  حنیف هنگام  ساواک،  با    نژاد،  کردن  رو  در  رو  برای  را 

به آیینمهر حنیف ،  برد.  شکنجه  جایگاه محمد  اتاق  که  بازجوها  پرسش  به  پاسخ  در  نژاد 
اعضای  های رزمی را به تنها ورزش آیین  بودند، گفته بود که مهر   آیین را از او پرسیده مهر

 و   د یهساواک ر غیت  ریاز ز  نییآمهر محمد   ب،یترتن ی بدداده است. مجاهدین آموزش می 
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   1سال از زندان آزاد شد.  2پس از 
                                                                  نیکه در ا   2نورینبوی اکبری از دوش عل نیز نگینیـس متهااها در جریان بازجویی

آزاد شد و دوباره،  نوری پس از شش ماه از زندان شد.  شتهدابر  د،شرکت کرده بو اتیعمل
 .  وستیپ نمازسازندان، به  رونیب

 فاش رگزه  یانگیرـگوگردر    زـنی  ش وـپدال)مرتضا( آنیو حس  3یقاض  نیحسشرکت  
   . ندده سال زندان محکوم شدشش و ترتیب به حبس ابد، به  یجابهها آن  نشد و

  های چریکی و از جمله ی اعضای سازمانمحاکمههای ارتش برای  برگزاری دادگاه
 چنان ادامه یافت. هم  13۵7مجاهدین تا 

 

 ی  ت دانیم در واپسی   پگاه، 

،  زادگانبدیع اصغر  علی   ،نژادفیمحمد حن حکم اعدام    ! با فرمان آتش  13۵1خرداد    4بامداد    
  ی هانه یستیربار،    اجرا درآمد.  به  زادهو محمود عسگری  فامنی، رسول مشکمحسن  دیسع

 
شش سال به چند ماه پس از آزادی دوباره دستگیر و 13۵2در سال  محمد داوود آبادی )محمد جودو(  .1

شد محکوم  افراخته    .زندان  وحید  دستگیری  از  سال  پس  برنامه   13۵4در  در  او  شرکت  از  ساواک 
، از محاکمه مجدد او خودداری کرد. رعایت آیین دادرسیرای  اما بنیا با خبرشد  گیری شهرام پهلوی گروگان 

سربازجوی شعبه هفت در محمد مهرآیین تغییر نام داد و به 13۵7قیام مردمی محمد داوود آبادی پس از 
فرزندش  دو  و  اوین شد. وی  وابسته  زندان  دستگیر شدگان  از  بسیاری  اعدام  و  بازجویی، شکنجه    در 

 های مبارز پیشین شرکت داشته است. گروه به

از مجاهدین جدا شد و با حفظ ایدئولوژی مذهبی، همراه با همسرش،   13۵3نوری در سال  اکبر نبوی. علی2
، هنگام آماده 13۵۵ر اردیبهشت  اشرف ربیعی، سازمان»فریاد خلق« را در تبریز تشکیل داد. اشرف ربیعی د

و دستگیر  زخمی،  بمب،  نبوی به  سازی  شد.  محکوم  ابد  ماهحبس  در  پایانی سال  نوری  در   13۵۵های 
بهمن   19ازدواج کرد و در    با مسعود رجوی  13۵۸درگیری با ساواک جان باخت. اشرف ربیعی در سال  

 مقر مجاهدین در تهران جان باخت.  به  در هجوم سپاه پاسداران  1360

التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی تهران  فارغ  ، اصفهان،1326« متولد  حسین قاضی»  .3
شش به  دستگیر و   13۵0ی سال  عضویت سازمان مجاهدین در آمد و در ضربهبه  134۸بود. او در سال  

مارکسیسم ـ لنینیسم گروید و پس از آزادى از زندان از بنیانگذاران  به  سال زندان محکوم شد. در زندان
همراه همسرش نسرین بقایی دستگیر شد. نسرین به  1362مهر    16در    حسین قاضیکارگر« شد.  »راهگروه  

 .اعدام شدند  1363آبان    13در    اردیبهشت و حسین قاضی   2۵بقایی در  
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  ن یترو نخبه   نیتره آگاکه از  ها  آن  . خوندیا درگستر ر، آباد و عدالتآزادایرانی  گرم عاشقان  
 پژمرده، فرو افتاد. شانچون سرو یهاکر یپ و ختیر نیزمبه ایران بودند دالوران 

 

 نظایم  اتیعمل

بدون  مدنی و    ییوهیشبه   یو افشاگر  غیاعتراض، تبل  یبرا  یراهکار   چیکه ه  یطیدر شرا
شده   لیمبارز تحم  یروهاینعنوان تنها راه، بر  خشونت وجود نداشت، مبارزه مسلحانه به 

  وه یش  نیبود. ا  تازپیش  یمسلحانه   یسازمان، مبارزه  یراستا، چارچوب استراتژ  نیبود. در ا
کار ه مخالف خود ب  یروهاین  هیبا زور اسلحه عل  میبود که رژ   ییهاخشونتبه از مبارزه، پاسخ  

  ها روین  ینابرابر  رایشاه نبود ز  میبا رژ  ییارویبرد. هدف از مبارزه مسلحانه، جنگ و رومی
اجازه نمی   یکار  نیچن  یهرگز  مبارزهرا  عمل  یداد.  و  سازمان،   ینظام  ات یمسلحانه 

 سرکوبگر شاه دیکتاتوری و می و شناساندن سازمان و افشا کردن رژ غیتبل یبرا ییله یوس
، ستمتحت یهاتودهبه  دنیبخش یآگاهبرای  فرسایشی  نظامی  عملیات   رفت.شمار می ه ب

 علیه رژیم حاکم بود. کشان  زحمت  جیبس  فرو ریختن ترس فراگیر از نیروهای سرکوبگر و  

  مهم   اتیعمل  چیه  نیمجاهد  گسترده،  یهای ریاز لو رفتن سازمان و دستگ  شیپ  تا
، از بهار سازمانپس از اعدام رهبران و شماری از کادر مرکزی  انجام نداده بودند.    ینظام

یی برنامه  عملیات گستردهسازمان که مبارزه مسلحانه بود،    یاستراتژ، در راستای  13۵1
ترور مقامات سرکوبگر  صورت انفجاری یا  ه که ب  ات یعملترین این  ریزی و اجرا شد. مهم 

 انجام گرفت، عبارت بودند از: ها آن   ییو مشاوران آمریکا انیو نظام میرژ
 
 مریکاآبمب در ساختمان انجمن ایران و  کارگذاری  -
 محل بازدید نیکسون گذاری در مقبره رضاخانبمب -
 بریتانیا ییدفتر هواپیمادر انفجار  -
 «  هفتهکارگذاری بمب در دفتر مجله » این  -
 یی نمایشگاه آسیادر انفجار  -
 میدان شاه  ییهنماپاسگاه پلیس را درانفجار  -
 مریکاآ عات اطالگذاری در اداره بمب -
 انگلستان  هنگیانجمن روابط فر درانفجار  -
 سازمان برنامه و بودجه  درانفجار  -
 گذاری در فروشگاه فردوسی بمب -
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 ثابت پاسال ی تجارتی فیروز متعلق به الساختمان کمپانی کا درانفجار  -
 کارگذاری بمب در کمپانی رادیو تلویزیونی آر. تی. آی   -
 کمپانی نفتی شل درانفجار  -
 امریکن پان  ییپیماهواشرکت  در انفجار -
 بهارستان میدان  نتریدر کالانفجار  -
 انترناسیونال هتل تی و کافه تریاییرادیوسر، وپولید یها سینما در انفجار -

 

 س یهارولد پرا ،ی  نا موفق ژنرال آمریکا ترور 

 س ییر  کسونین  چاردیزمان با حضور رسازمان و هم  انگذاربنیان روز پس از اعدام    شش
بمبی در خیابان دولت، ،  (1972ماه مه    31)  13۵1خرداد  10بامداد    ران،یجمهور آمریکا در ا

خود را    یهر دو پاپرایس  منفجر شد که در اثر آن   س یهارولد پرا  یی آمریکاژنرال سر راه 
 .از مرگ رهیداما  ،از دست داد

 

 سازمان  یبازساز 

ترین کادرهای سازمان، تشکیالت  و اعدام برجسته   13۵0سال    یکنندهفلج  یهایریدستگ
پا انداخته بود.     ات یعملبردند.  میسر  ها بهدر زنداناعضا    یبخش عمده مجاهدین را از 

برا  یمحدود بود  بنا  گسازمان    انیزندان  یآزاد  یکه  د  یکی  رد،یصورت  از   یگریپس 
گوناگون   یهاکه بنا بود مسئولیت  ییهاکادرگرفت.  بیشتری    انیو قربان  دیشکست انجامبه 

از هم   التیبودند. تشکزندان  یا در    همه اعدام شده بودند   رند، یعهده بگرا به   یالتیتشک
 شده بود.  ها رال خود حو وظایف به گسسته 

از  دادگاه  13۵0های شهریور  از سوی دیگر، دستگیری  اعدام و زندان،  ها و احکام 
اسالمی و شش سال سابقه تشکیالتی    هایگرایش مبارزاتی مخفی با    سازمانیک    وجود

در    ،کردمی داری  جانب میمبارزات ضد رژاز از جامعه که    یبخشپرده برداشته بود. اکنون  
 مشی این سازمان بود.  خط و   یدئولوژیابا   ییانتظار آشنا

شرایطی،   چنین  رضادر  آرام  یراههمبه   ییرضا  درجه  بهرام  کادر  که  سازمان    2، 
 تشکیل داد.   ییک کمیته مرکز ،آمدی حساب مبه 

 ارنیز دچ نداشت در درون خود همه انتظارات را به   پاسخ   توان سازمان که  یرهبر
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کمبود  یآشفتگ بود.  ابهام  ا  یاسیس  یهاو  مهمه    یکیدئولوژ یو  بچشم   چی. هخوردیجا 
در دسترس آموزش اعضای جدید،    شانترینو مهمها  کادر  تیآموزش و ترب  یبرا  ییبرنامه 
  نبود. 

  ی را بررسداخل    التیتشک  یرو  شی، مسائل و مشکالت پسازمان  کشوراز  خارج    گروه
از لبنان    ی محمود شامخ  ،سازمان  یکادر آموزش  ت یتقو  یبرا  13۵1و در مرداد ماه  کرد  
  ت یمرکز  اریخارج از کشور را در اخت  یاعضا  یهابحث  یبندجمع   یفرستاده شد. و  رانیابه 

 عبارت بود از:   کردمی   دیاز کشور، بر آن تأک خارجآنچه که بخش قرار داد. 
فشار - و    یپا  ضرورت  س  تیاهمبر  توجه    ی اسیآموزش  به اعضا،  اقشار  کردن 

 .انیقشر بازارص رف به   یکش جامعه و عدم اتکازحمت
 

 تحولی در تفکر سیاسی این بخش   از  مرکزیت در داخل، نشانپیام بخش خارج از کشور به 
بورژوازی، خردهدلبستگی بهجای  به   کش رااقشار زحمتاز سازمان دارد. این پیام توجه به  

 د.  کنمی  توصیه
 

و افراد کمیته    وستیسازمان پ  تیمرکزبه   ران،یاپس از بازگشت به   یشامخ  محمود
 مرکزی به سه نفر رسید.  

آموخته   ،ییرضا  اساس  پا   یهابر  توانست  زندان  در  به   یبندیخود  را  اصول  اعضا 
دستگ  تیتقو  یتیامن از شدت  و  برا  هایریکند  آسیبآن  ی بکاهد.  تشکیالت    یپذیرکه 

قرار گرفتند.    یس شاخه مستقلأ هر کدام در ر  یسه عضو کمیته مرکز،  شود  جدید، کاسته  
ارتباط   گونهچیها هبود. در بین زیر شاخه خود  به   مربوط  یهازیر شاخه   یهر شاخه، دارا

تنها . کردمی عمل   نهمستقال یامور تشکیالت  یدر همه  شاخه هر.  شدی مستقیم بر قرار نم
ریزش   ،یسازمانده  یسازمان مجاهدین بود. این شیوه   ی سیاس  یمشخط    شانوجه اشتراک 

از عملیات    یتلفات ناش  یولداد  می  کاهش  شد، ی مربوط م  هارفتنلو  ها را تا آنجا که به نیرو
 بود. یچنان باقهم یچریک
 اش دامی برای دستگیریلو رفت و ساواک    محمود شامخی  گاهیمخفکه    د یینپا  یرید
 درگذشت.   تیفشرد و در اثر مسمومهان را در د انوریکپسول س ،محمودچید. 

بود   دهید ی کیآموزش چر  ینیفلسط  یهاگاه یبود که در پا ینیز از کسان  ییرضا رضا
به  یهاآموخته   و را  م  یالتیتشک  ارانی  گریدخود   سازمان  نظامی  گروه  .دادیآموزش 
عملیات نظامی کوچک، برای تبلیغ موجودیت سازمان  تشکیل شد و    آرام  بهرام  سرپرستیبه 
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 آرامبهرام  وگرفت می تصمیم ،یعملیات هر در دستورکار قرار گرفت. کمیته مرکزی برای
 . دادمی قرار عملیاتی گروه اختیار در را الزم هایرهنمود

 صدابه   آنجا  و  اینجا  دینامیت،  با  و  سازدست  هایبمب   با  انفجاری  عملیات  چندین 
در رابطه   ییه ی اعالم  ،اتیهر عمل  ی. در پگذاشت  جایهبنیز    مادی  هایزیان  گاه  و  درآمد

عموم   یآگاهبه را  ی آنجهینتاز چنین کنشی را بیان کند و  تا هدف    شدیبا آن پخش م
 1برساند. 

پ  انگذاربنیاناعدام    کا،یجمهور آمر  سییر  کسون،ی از ورود ن  شیسازمان چند روز 
قدرت خود را   خواستی داشت که شاه منشان از آن   ی اقدام نی شده بود. چنانجام  رانیابه 
شش روز    یعنیخرداد،  در دهم   ت،یجنا  ن یاخود نشان دهد. در پاسخ به   ییکایآمرارباب به 

مورد  بود،  کایآمر سمیالیامپربه  ران یا یکه نشان وابستگ یمشخص افها، اهدپس از اعدام
 ترور قرار گرفت. ایو  یانفجارحمله  

 شهربه   از مقبره رضاشاه دیبازد  یبرا  کا،یجمهور آمر سییر کسون،یکه ن یزمان در
نسبتاً  ی چنین بمبمراسم شد. هممانع از انجام   نیمجاهد  یانفجار بمب صوت رفت،ی م یر
وارد   ییهاخسارت   یشمال  یصبا  ابانیخ  در  کایکنار اداره اطالعات آمر  یادر کوچه   یقو

 کرد.
حرکت    ریمسدر    یبمب،  (1972ماه مه    31برابر با    13۵1خرداد  10)روز،  همان  صبح

   کرد. زخمیو او را منفجر شد ،  یییک مستشار آمریکا
و آمریکا و    رانیدر ساختمان انجمن ا  یکی  یدو بمب صوتنیز  از ظهر    بعدهنگام  

 انگلستان منفجر شد.  یساختمان فرهنگدر  یگرید
 گوناگون نوشتند:   اتیپس از ذکر عمل  نیمجاهد  ،پخش شد  روزآن که    ییهیاطالع  در
  م، یرژ  انهیوحش  یهاتیجنابود به   ییهپاسخ کوبند اوالً  سازمان  اقدامات    نیا...   -

عناصر متجاوز و  ینابود  اً یثان رانیفرزندان خلق ا  نیدالورترترین و  ی گرام هیعل
در    یجهان  بخشآزادی  یهااز جنبش   یبانیپشت م ... ثالثاً اعالییگر آمریکاتوطئه 

خصوص انقالب خلق قهرمان ه ب  ،یستیالینبرد ضد امپر  یگسترده ساختن جبهه 
 ... تنامیو

 یبا عنوان » از زندگ  ییبرنامه  13۵1در سال    نیبخش خارج از کشور سازمان مجاهد 
مردم    یهاتوده   جیبس  یبرنامه که در راستا  ن یکرده بود. ا  هی ته  م«یریدرس بگ  ونیانقالب
  .شدی ان در عراق پخش مپرستمیهن   ویبغداد و راد ویرادبخش فارسی ماه از   ن یچند ،بود

 
 کنید. آرشیو سایت اینترنتی »انتشارات پیکار« مراجعه  به  هاییبرای آشنایی با چنین بیانیه  .1
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پخش  تکثیر و    و  آوریجمع  م،یرژ  یشینما  یهاسازمان در دادگاه   یاعضا  اتیدفاع 
. دادی نشان مرا  آن   یامان اعضای ب  یمشی سازمان و هدف مبارزهخط   اتیدفاع  نی . اشدیم

دادگاه که  آنجا  در  از  درها  م  یها پشت  انجام  به   شدیبسته  برخو  اعضا  یندرت   یاز 
و چون    شدیم  یآورگوناگون جمع  یهاوهیشبه  اتیاعدفحضور داشتند،  ها  آن  ها درخانواده
به های  نوشته   یدر زمره مممنوعه  بس  رفت،ی شمار  استقبال  و  گرفت  می  قرار  یاریمورد 

  گشت.میدست به  دست یپنهان
گ  به حزب   روهافراد  که  بودند،  اهلل  پیوسته  یکمجاهدین  شاخه   یدر  زیر   ی هااز 

برای نشان دادن قدرت عملیاتی خود و این گروه ند. کردمیمجاهدین، فعالیت  تشکیالت
سعید    هنگترور سر  یبرا  ییک طرح عملیاتابتکار خود،  مشی سازمان، بهسو با خطهم

 .مورد استقبال قرار گرفتسازمان  یرهبر. این طرح از سوی کرد تهیه یطاهر

 یطاهر  د یسع هنگش  ترور 

  ، 13۵1مرداد    22  در  ،یمشترک ضد خرابکار  یتهیکم  سیئر  ،یسرهنگ سعید طاهر   ترور
رسبه  کمیته.  دیانجام  این هنگام  بهدر  مشترک  در ی  سرهنگ طاهری  و    ریاست  شکار 

 ی فعال بود چریک یهاسازمان یاعضا یشکنجه
معاون پلیس تهران بود.   1342خرداد  1۵در  یافسر شهربان ،یسعید طاهر سرهنگ

این رواو   بود. در  تهران هدایت کرده  را در  اعتراض آمیز مردم  تظاهرات    ، دادیسرکوب 
 کشته و مجروح شدند.   یشمار

به   ترور طاهری  به اعضای حزب   پیشنهادبرنامه  به اهلل که  پیوسته  تازگی  مجاهدین 
 صورت گرفت.   کردندمی یسازمان را رهبرکه  ، آرامو بهرام   ییرضا رضابودند و با تأیید 

 و  کردمیرا هدایت    یطاهر  دیسع  هنگتیم عملیات ترور سرکه      رضا سپاسیعلی 
  ی جمع آور  پس از   یمحمد مفید  و   باقر عباسیمحمد   ،یعملیاتدو عضو دیگر این گروه  
 یهابا لباس   ،، سه رزمنده این تیم13۵1مرداد    22  عملیات، دراطالعات الزم پیرامون  

.  ندکنمی   مراجعه   یخانه سرتیپ طاهربه  دا،سیکلت پر قدرت هونو با یک موتور   یکارگر
 آورد. می به صدا در کوبه در را  یدی محمد مف
 کار در یبرا را یکارگر که  . سرتیپ شودی م در آستانه در ظاهر   یطاهرهنگ سر

 : پرسدی م یکارگران ناخوانده با شگفت دنیدعوت نکرده بود، با داش نه اخ
 «شما» -
 دینقاش سفارش داده بود -

 شما را فرستاده است.....    ی. کمیخواستنمی  ما نقاش  -
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اسلحه   با دیدن  می،  مفید  در دستطاهری  درنگ  بی   یدی مف.  شودیدچار وحشت 
 ریخشاب گگلوله در اما  فشاردیم گرفته بود نشانه سرهنگ  ینه یسی کلت را که به ماشه 
ها  دست،  یکمر  یاستفاده از اسلحه جای  به   وحشت افتاده بود کهبه   چنانسرهنگ  .  دکنمی

د. کنمی   و شلیک شود  میکار  ه دست ب  یعباسافتد....  میالتماس  و عاجزانه به د  کنمی  را سپر 
مجاهد   یهاچریک  راآورد. کاله و کلت او  می در  یرا از پاهنگ  سر  یدر پ  ی سه گلوله پ

   گریزند.می عملیات با موتور سیکلت هر سه نفر از محل  وند کنمی مصادره
 گوش  به  را  ترور    دربار خبر    ری. وزدیشمال شهر رس  یهاکاختندی به به   راین ترو  خبر  

دوخته    نیزمو ساکت، چشم به  نیخشمگ  اوران،یکاخ نکارش در  . شاه در اتاق دیشاه رسان
 سخن آمد با خشونت گفت: به   یآورد. وقتزبان  به   یزینتوانست چ  یقی. دقارفتی راه م  بود و

 .دکنمی ی و مخارج چه غلط امکاناتپس ساواک با این همه   -

  ی زنگ خطراین ترور    کرد.گران  نشدن رئیس کمیته مشترک، شاه را بسیار    کشته
 .  انداختوحشت رژیم را به سپردگان بهبود که همه سر  

سریعتر دستگیر شوند. ساواک  شاه دستور داد که عاملین هر چه   به دنبال این ترور،
  ی روز سرهنگ طاهرهمانمبارزین بسیج کردند.    یدستگیر  یخود را برا  یهاو پلیس نیرو 

 ارتقا یافت.   یدرجه سرتیپشاه، به  یاش براپاس خدمات به 
قرار داشتند. آن دو    با بهرام آرام  باقر عباسیمحمد و    یدیمحمد مف،  روز ترور  عصر

به    یدی مف  ی. پس از تیراندازگیرندیظن یک پاسبان قرار مدر خیابان آب منگل مورد سوء
  ک ی  کهاست  . باقر در حال فرار  گذارندیفرار مپا بهآن دو    شپاسبان و مجروح کردن  یسو
  ن یزمباقر، او را به  یپابه   یحلب  یاصابت قوط  د.کنمی  پرتاب   شیسوهبچیزی را  دار  ازهمغ
   شود.می ریو دستگ کندمی شلیک نکسی ه که مسلح بود باین با   ید. ونزمی

دو  .  اوردیزبان نترور را به   اتیشد، شرکت در عملشکنجه    شدتبه که  این   با  یعباس
با دست  ،بعد  ههفت مف  یعکسبه   یابیساواک  آباد   یو  ،یدیاز محمد  میدان عشرت  را در 

 یو باقر در ترور طاهر  یشرکت و  ،یدیمحمد مف  یریکرد. با دستگ  ریو دستگ  ییشناسا
 نتوانست ازو ساواک  کرد مقاومت سخت اما    شد شکنجه بار دیگر  یعباسباقر   لو رفت.

  دست آورد.اطالعات چندانی به  وی

 

  زندانیان محکوم شدهجای  بهجا

شدگان  محکوم  یه یبق،  شت یمرکز  یاعضا  شتریبان سازمان و  گذاربنیان   از اعدام  پس
 فرستاده شدند.  و قصر عشرت آباد  و هی دیها از جمله جمشزندان گریدبه  نیاز او
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سوء قصد   ،یبیتخر  ،یصوت  یهاانفجار  یگونه به   ینظام ات یاز زندان، عمل  رونیدر ب
که    ات یعمل  نی بود. ا  یهای نظامفعالیت  ش گستراز    یها حاکو خبر   شدی و ترور انجام م
شور و شوق    ی زندان  ن یمجاهد  یبراداد  می   نشانرا    شانیی مبارز و کارا  نیحضور مجاهد

بیشتر اعضای زندانی    کشاند.می  اتیآن عمل  یبررسچون و چرا و  بهرا  ها  آن   و  دیآفریم
می پشتیبانی  کوچک  فرسایشی  عملیات  از  این سازمان  نیروهای کردند.  عملیات،  گونه 

  ی زندان ن یمجاهدی چندانی نداشت.  کرد و برای سازمان نیز هزینه سرکوبگر را کالفه می 
 و  فرستادندی م  رونیبنظرات درون زندان را به و    هاپیشنهادپشت جبهه،    ی رویدر نقش ن

کار  را بهها آن   گذاشتند وهای زندانیان را ارج میاعضای سازمان در بیرون زندان، ذهنمود
 بردند. می

 قص  زندان

آماده    130۸که جایگاه یکی از قصرهای دوران قاجار بود، در سال  قصر،    زندان پس از 
 دست رضا شاه گشایش یافت. سازی آن برای یک زندان بزرگ، به 

  ی با رژیم دیکتاتوربود که  یزمان شاه، پر از افراد یهاسایر زندان صر مانند قزندان 
جوانان پر   و ران، دانشمندانمبارز، روشنفک یهاانساناز   یعمر بسیارشتند. سازش نداسر  
 شد.  می باه تاین زندان  در  ،شور

اوج به  یبودن وقت یدرد زندان  بهم پیوسته است، روز و شبی زندان، در دنیای بسته
نشانده باشد.  آن  جای  به  را  یو دشمن  اشدب  از میان برده   را  هایدوست  ،ییکه کینه   رسدیم

 که یشرایطپس ما باهم یک دنیا فاصله داریم، در  ی«هستم و تو کمونیست ی»من مذهب
متر  درباید    ناچاربه  نفس    ی نیم  با هم   یصداد،  غذا خورکشید،  هم  و  را شنید  یکدیگر 

 بسیار ناگوار است.بخاطر اندیشه و مذهب،  ستیزکرد،  نشست و برخاست
ها از سال  شود که افزوده می   زندان قصر  بند عمومی  زندانیان  به   یمرد،  13۵1در آغاز  

 یاست. زیر چهره   قهرمانی  نامش صفرخانزندانی بود.  انجام نداده    که هرگز  یجرمپیش به 
سال زندان پنهان    و شش ش رنج بیست  ارنگ  یپر پشت خاکستر  یهامو   یو در سایه   آرام

سر    یهازنداناو  است.   از  را  وقتگوناگون  است.  به   یگذرانده  گذاشت،  قدم  زندان قصر 
امید  پایانش، بهبی  صبرآهنین او، به   یأرادهبهسان قهرمان استقبال کردند.  هزندانیان از او ب

هنگام ورود ناپذیرش، آفرین گفتند. صفرخان بیست و شش سال در زندان مانده بود.  خلل
فراخوان دادند. او  هنگام غذا بهزندان قصر، همه با او دست دادند، رویش را بوسیدند و بهبه 

بندان خود  هایی که او از سر گذرانده بود هرگز نشینده بود که برخی زندانیان، همدر زندان
 بود.   یتر از هر چیزانسانیت بردر شعور زندانیان،  ا کمونیست بدانند. را نجس ی
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اکنون فضای دیگری در زندان   افراد مسلمان که    چند زد.  موج می قصر  اما  از  تن 
جرم ین جوان »مسلمان« به سال پیش با ا  7  و  شناختندی را از قبل م  باقر عباسیمحمد
سخت بر  مارکسیسم  از مذهب به باقر    یبرده بودند، از تغییرعقیده سر  به  در زندان  یمشترک

دین او خیانت کرده است ، به کندتبلیغ  را  گفته بود اگر موضع خود  باقر  به   یآشفته بودند. یک
برگردانده بود، از او دست   یاز باقر رو یآن خواهد پرداخت. دیگر ی رارا ب یسنگین  یوبها

تا شاید او را   بحث نشسته بودبا او به  ی. سومپنداشتیو او را مرتد و نجس مشسته بود  
ستیز   یمعناکه مارکسیست شدن او به  گفتیباقر صادقانه م  برگرداند.  یاعتقادات اسالمبه 
  ی دیندستورهای  دین و  به   مبارزه، ینیست. درک و احساس او اینست که برا  داراندین با  
فسق و فجور افتاده  نه به   ،یندارد. باقر تجربه کرده بود که بدون انجام فرائض دین  ینیاز
همین  به   گفتی او م  است. یی وارد آمده  لطمهاش  نه رافتمنداش  یو زندگ  یکار مبارزاتبه و نه  
از    یسادگ من  احساس   زم،نیابی   مذهبکه  که  مذهب  دکنمی  هرکس  تواند  نمی   بدون 

 باشد.   یکه مذهبباشد، چه بهتر  درستکار 
بود. از    یزندانآن    در   باقر عباسیمحمد که    کردمی   ی زندگ  ی در همان بند  صفرخان

 ییکپارچگآن اتحاد و    تا در بین زندانیان  کوشیدی و م  بردی رنج م  بودافتاده    اتفاقآنچه  
 را بر قرار سازد.   یهمیشگ

 : کردمی بازگو یاد داشت، را که از چند سال پیش به آمیزی ی پند گفته صفر خان 
  تکلیف شرعی که   نددر زندان پرسید طالقانیاهلل زندانیان مسلمان از آیت یروز -

این مبارزان  »اهلل در پاسخ گفته بود:آیت چیست؟ هادر رابطه با کمونیستها آن
بدون اینکه    کنندیخوب شما را م  یهاکمونیست، کسانی هستند که همان کار 

   .«به پاداش خداوندی داشته باشند، پس قابل احترامندچشم داشتی 

معروف    یدین داربود که قبال به   یمتوجه افرادداران زندان بیشتر  نوک تیز حمله دین 
پیشینه ،  کیوان مهشیدسید بودند.     1344و در سال  ی داشت  حزب ملل اسالمیی در  که 

یارانش در حزب    یبگفته ی کشید.  زندانده سال  دستگیر شد و    جرم عضویت در این گروه به 
پیدا کرد و    یگرایش مارکسیست اهل مطالعه بود. مهشید در زندان،او بسیار   ، یملل اسالم

عباسیمحمدچون  هم نوجرگه به   باقر  کنار  ی  را  مذهبی  اعتقادات  که  پیوست  اندیشانی 
  مورد   نیز   وی  عقیده،   تغییر  علتبه   رواین   از.  بودند  پذیرفته   را  مارکسیسم  و  گذاشته بودند 

 . بود زندان داراندین  روحی و آزار سرزنش
 .شد   ربارانیت  13۵1ماه    ید  21در سحرگاه    یدیمحمد مفبا  راه  هم  باقر عباسیمحمد

اداره  شدگان به اعداموسائل    افتیدر  یخانوادها خبر دادند که براروز پس از اعدام، به   چند
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.  رفت.  ارتش  یدادرسبه   ،از خواهران باقر  یک، یشمسی عباسی  ارتش مراجعه کنند.   یدادرس
  ار یدر اخت  را  باقر عباسیمحمد  ینامهوصیتخود  اندوه  نشان دادن  با    یتماس، افسر  نیدر ا

 و برادران    مادر و خواهران  سالم  »    چنین بود:    نامهوصیت     متن     گذاشت. شمسی عباسی  
 1«.دیباششما ممنونم. موفق   یها. دوستتان دارم و از محبتزمیعز

 باورانبرخی از دین است و رنگ و روی مذهبی که دارای یی را نامه وصیت  بنابر این
 اند متعلق به او نبوده است. نسبت داده باقر عباسیمحمد  به را  آن

 

 و چالش ایدئولوژیک  برریس علل شکست

زندان    یریگبهره فرصت  واز  بس  نیمجاهد  یژگیتنها    دستگیرشدگان از    ی ارینبود، 
آموزش سازمان داده شده در زندان، به   یآموزش  یها در گروه  ،یمخف  یمبارزات  یهاسازمان

آماده  یمبارزات یهافعالیت یریگیپ یخود را براها آن نظر مشغول بودند.و بحث و تبادل 
 .  ندکردمی

  کردن   دا یپ شهیزندان، در اند رونیدر ب ایسازمان، چه در زندان و  یاز اعضا یاریبس
داشته دور نگه    یتیامن  یروهایچشم نسال خود را از    6بودند که    یسازمان    علت شکست

بد برا  یهیبود.  که  شکست  یبود  علت  و  کشف  سازمان  بر  حاکم  ضوابط  و  روابط  ها، 
 .  شدی م یبررسآن   یمشخط

 مسلح     ،اش یافراد مرکز    حتا    سازمان،  یاز اعضا  کی  چیه    ها،یریاز دستگ  شیتا پ
اما    شد،یم  یگوناگون نگهدار  یهاو در جاگردآوری  سالح    یادیتعداد ز  کهنیانبودند. با 

ترین  که مهم  ییهاو در خانه  یم یت  یهاحتا در خانه.  کردمیحمل ن  سالحبا خود    یکس
که    یهنگام  بنابر ایندر دسترس نبود.    یدفاع  له ی وس  چیبودند ه  ی مخف  التیافراد تشک
  ی ، همه را کتف بسته توهرگونه مقاومتیبدون    برد،یم  ورش یی میتخانه    کیساواک به 
 .فرستادیگاه مشکنجهو به  انداختی مماشین  

واکاو فرد   یدر  نقش  شکست،  رهبر  یجمع  ای  یعلت  نقش   ،یاستراتژ  ،یاعضا، 
  ی و بازخوان  هادادیعمق روبه   دنیرس  یبرا    .شدی م  یبررسسازمان    یدئولوژیو ا  کیتاکت

  ه یبود که تجز نجایاشد. استفاده میکار   به عنوان ابزارعقل و منطق از  دیعلل شکست با
را پر   ییگراتوهم  یجاگرایی  عقلکم  و کم  افتییخود را باز م  یجا  یکی الکتید  لیتحلو  

 
 . ، خواهر محمدباقر عباسییعباس   یشمس   ی نگارنده با گوگفت برگرفته از    1.
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  شد یفاجعه شکست را نمشت. ندا ییکاراها علت شکست افتنیی. ابزار مذهب براکردمی
    سپرد. یفراموشبه را   بارهآن ر دوکاو دو کن ادخواست خداوند نسبت دبه 

را  علل شکست  ی. برخگرفتیصورت م  یداغ  یهاها بحثدر زندان هات اشتباها 
تحلیل و به شماری از زندانیان  و    نددانستمی آن رهبر    یامسئول  ین ا ا آن فرد و گناه  یاین  

 .پرداختندیها ماز رویداد یریگنتیجه  
به  سازمان را    شکست  لـ ترین عل مجاهدین زندانی پس از چندین ماه رایزنی، مهم 

 :   ندداد زیر نسبت عاملدو 

 مبارزه. یدر عرصه  یاز اقدامات عمل  شیتئوریک ب یهاآموزش بها دادن به -

ارز  یشیاندساده - از    یهای توانمند  یابیدر  کامل  شناخت  نداشتن  و  ساواک 
 آن.  قبتامرو  تعقیب  نینو یهاوهیش

شکست باشد چرا که سازمان  توانست علت  نمی  ییتنهابه   یدئولوژی بود که ا  یهیبد
بود.  ینیسهمگ  یهاهم ضربه   های فداییچریک علت    یدئولوژیاگرچه    را تجربه کرده 

نبود،  شکست    یاصل پ  نی ا  ،یواکاو  انیاما درجرسازمان  نقش  آمده بود که    ش یفرصت 
  ی در کار مبارزات  ینقش اعتقادات مذهب، بنابر اینشود.  یبررس نیز یمذهب در کار مبارزات

  رفت. نیبذره ریز
 

 الیی یتشکانسجام 

انسجام    یهاآموزش   یشالوده ز  یالتیتشکسازمان،  شمار  حضور  اعضا  یادیبود.    ی از 
  ی برا  یجمع مرکز  کی  لیتشکها بودند، ضرورت  که بطور پراکنده در زندان   نیمجاهد
مجاهد    یاعضا  یهر جا تعداد.  کردمی ی را ایجاب  زندان  یاعضا  ت یو هدا  یریگمیتصم

سازمانده در  .  نمودمی ضرورت    کی  یبودند،  بودن  سازمان،  اداعضای  را   یامه زندان 
می   رونیب  یمبارزه زندان  پس  از  دوره   ی تیمرکز  د یبادانستند.  تا  باشد  داشته    ی هاوجود 
با اابدی  زندان ادامه   ط یدر شراافراد    یو خودساز  ی آموزش  یه یروحضمن حفظ    ،کار  نی. 
 یو آمادگ  یدواریام  و  شد،ی م  یر یافراد جلوگ  یاز تلف شدن وقت و پراکندگی اعضا،  انقالب

رفت. پس باید مرکزیتی برای هدایت سازمان در زندان گیها جان مادامه فعالیت  یراب
 داشت. وجود می 
و  یتلخ دستگ  یناکام  شکست  از    ی اریبس  کامدر    13۵0  ور یشهر  یهایریپس 

 تیمرکز یو بازماندهشکست، دناشی از این   یاعتمادی. در جو بشدیاحساس مچنان هم
 قبول مجاهدین زندانی نبودند.  مورد   نیز یو مسعود رجو یبهمن بازرگان  یعنپیشین، ی
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علت    نیشیپ  تیمرکز  یناتوان  و  یانگارسهل  ان،یزندان را  رفتن سازمان  لو  اصلی 
 گاهیجا  نیشیپ  تیمرکزکه  این   با  دانستند.می  شی اعضایگستردههای  سازمان و دستگیری

قابل اعتماد و   یعنوان فردبه   یاما بهمن بازرگاننزد مجاهدین زندانی نداشت،    یو اعتبار
  ن مازاـس ژىدئولوـیکه بهمن ا  نددانستمی  یاریبود. بسنو، مورد احترام   یهاشه یاند یدارا
پیرامون پاسخ    افتیدر  یبراها  آن  بنابر این  .به چپ است  شیگرا  یو دارا  ارد ند  لقبورا  
ا  یذهن  یهاگره یا  کیدئولوژیو  مسائلی،  و فصل  در    یحل  پکه  او به   آمد ی م  شیزندان 

 .ندکردمی مراجعه 
شانه    ی زندان  نیو آموزش مجاهد  یسازماندهبهمن از شرکت در    ها،ن یا  یبا همه 

  ی برا  یگروه مرکز  کی  لیصحبت از تشک  یوقت.  رفتیپذنمی  را  ی تیو مسئول  کردمی  یخال
ثابت    تیمرکز  کی  مجاهد با داشتن  انیزندان  شتریآمد، ب  شپی  یزندان  نیمجاهد  یسازمانده

کار هماهنگ    نیمع  یمدت  یبرا  یانتخاب  یته یکم  کی  کهبود    نیا  پیشنهادمخالف بودند.  
 . ردیعهده بگرا به  یالتیتشک یهاکردن مطالعات و بحث

 یبرا یبود، مسعود رجو لیخود قا یبرا یکه بهمن بازرگان یخالف نقش مستقل بر
ب  یگاهیآوردن جادست  به  ازدیکوشی م  یزندان  نیمجاهد  نیدر  او  ثابت    تیمرکز  کی  . 

  اد حنیفنژ  نظر  یرز  ی دئولوژیخود در گروه ا  نیشیپ  تیعضو. مسعود به کردمی  یجانبدار
منش و رفتار او اما    بود  لیدر زندان قا  نیمجاهد  یرهبر  ر د  یگاهیخود جا  یو برا  دیبالیم

 باشد که او را  آن از   ترفیضع گاهشیجا  سازمان،  یاعضا در نگاه  باعث شده بود که
   1.رندیبپذ یرهبربه 

  مجاهد در زندان قصر جان  انیزندان ن یب یگفتمان ،یگروه مرکز کی دن یبرگز یبرا
  ی سازمان که افراد با سابقه   یاعضا و رهنمود  ن یدر ب  شنودوگفت هفته    کی  پس از گرفت.  

 اـضر ،یاخامنه هللافتح ،شاهىوخسر ىمهد ،خیابانى موسى انجام شد.  ینشیگز دادند،یم
که  این   با   یانتخاب شدند. مسعود رجو  یمرکز  ته یکم  لیتشک  یراب  ،داورى  س عباو    اکریب

در    یینگرفت و جا  یاز آن خود کند اما نمره قبول  ی در گروه مرکز  یی بود تا جا  دهیکوش
 او داده نشد.  به  تیمرکز

  ی خود تلقنسبت به   گرانید  یاعتمادبی   یانتخاب نشدن خود را در جمع مرکز  مسعود
 یچنان در فضاحکم اعدام او نیز هم  ف یتخف  یساواک برا  عهیبرآشفت. شا  اریو بسکرد  
  ت یبرده بود. مرکز  شیپ  یاو را تا مرز خودکش  های ناکام  ن یداشت. ا  ه یزندان سا  یبسته

 هایبر دشوارحساب ضعف او در برانیز به   یخودکشرا به  سعودم  شیزندان، گراگروه در  
 

 . 212، صفحه  یخاطرات بهمن بازرگان   «افتهیبرگرفته از »زمان باز  1.
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که مورد   یبهمن بازرگان  یاز او فاصله گرفت. پس از چند  ش یاز پ  شتریبقلمداد کرد و  
 هموار کرد. یجمع مرکزشد و راه ورود مسعود را به  یانجیمبود،   دیجد تیاحترام مرکز

 افراد جمع  نبود.  کیدموکرات نشیگز کی در زندان قصر نیز تیافراد مرکز نشیگز
 سازمان انتخاب شده بودند.  یمیقد یاز اعضا یتعداد یه یتنها با مشورت و توص یمرکز

بههم  ساواک م  یهایریدستگچنان  ادامه  بسدادیگسترده  دانشجو    یاری.  جوانان 
و   دادندی را آموزش م  نیها تازه واردمبارز موجود در زندان  یهارو ی. نشدند  هازندان  یراه

افراد که اغلب با احکام سبک، دوران زندان    نیابسیاری از  .  ندکردمیخود    یهاگروهجذب  
  ده یآموزش د  ش که توسط افراد  یسازمانبه شدند زاد می آکه از زندان    ند،کردمی  یرا سپر
 .  وستندیپی بودند م

 یفته یش  دانست،ی متفاوت م  ییشه یرا صاحب اند   بازرگانی  که بهمن   یرجو  مسعود
  ی دئولوژی از آن در نقد ا  شیدوسال پ  یبود که بهمن بازرگان  ییجزوه  رامونیپ  گووگفت

 از   د،یشیاندی م  ییمسائل تازهخود به یکیدئولوژیاسازمان نوشته بود. بهمن که در کاوش  
سازمان    یاعضا  ریکم بهمن از سا. کمکردمی  یخودداربا مسعود،    کیدئولوژ یا  شنودوگفت

 آورد. یرو سمیمارکسبه  ش یاز پ شیبی تازه نیز فاصله گرفت و با نگرش
 

 
ی

 چپ در زندان  یهابا گروه نیمجاهد  هماهنیک

شماره   زندان  ب  3در  نفر    شیقصر،  هفتاد  مجاهداز  تقر  نیاز  که  بودند   زای م ین  بایجمع 
ها  و چالش بین گروه یدر زندان دو دستگ نیحضور مجاهد. دادندیم لی تشک را  انیزندان

 کرد.مبارز را فراهم  یهاآمیز بین همه گروه مسالمت یزیستداد و جو هم را کاهش
 یدارا  انیبین زندان  یدر زندان قصر، رابطه  ن یاز مجاهد  یحضور شمار قابل توجه  با 
از    انیهمه زندان  یبرخوردار  یرا بشد.  دگرگون    یو اعتقاد  یاسیس  گوناگون  یهاشیگرا

مجاهد موجود،  فداییچریکو    نیامکانات  چریک   های  تشک»کمون  را   » . دادند  لی ها 
بود.    خواهدن  یچیز  هیج  مالکاز آن پس  دانست که  ، می شدیم  نکمو  عضو  که  هرکسی

  ن یب  ز نیاس  ساتا برا  دادی م  لیکمون تحوبه   د،میکر  یافتدر  لباسی  اش ادهخانواز    کسی  گرا
  ی عضا. اسیدرنمی   صلیا  مالک به   یزیچ  س لبااز آن    بسا  چه شود.   تقسیمکمون    یاعضا

کمون    یخزانه   اریاختدر  را  آن  جاکی  ند کردمی  افتیاز خانواده شان در  یلپوکمون اگر  
بر  .  گذاشتندیم استفاده  هر کس  کمون  امکانات  و  وسائل  از  نیازش  دو   .کردمی اساس 

ا هر  ب زندانیان را یمشترک همه کمون. نددبو چیز همه بر ناظر ییافدو  دـمجاه لمسئو
بود که فرد از    نیشرکت در کمون اشرط  گرفت. تنها  در بر می   ،یتفکر سیاسعقیده و  
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مسلحانه را قبول نداشتند در  که مبارزه    یافراد  بنابر این   کند.  یبانیمبارزه مسلحانه پشت
، از میان بین زندانیان  از معاشرت  زیو پره  پاکی_ مسئله نجس  .ندکردمیکمون شرکت ن

دار خدشه را  آن  یبود که هرگاه کس  یکو دموکرات  ی آنقدر صمیم یرفته بود. این همبستگ
 شد.می  روروبه اعتراض  با کردمی
 ،»توفان«، «ساکا»، «ستاره سرخ های»، اعضای گروه های فداییچریک  ن،یمجاهد  

 داشتند.ها حضور مختلف در کمون یمذهب یهاو گروه  و افراد منفرد »حزب توده«
به  اینکه  با  سازمان  مجاهدین  بینش یک  اثر  بر  اما  بودند  معروف  های  مذهبی 

نمی  رفتار  روشنفکرانه  راهای  دگم  هنجارناتوانستند  را  ها  آن  کنند.  تحمل  مذهبی  خود 
توده را که اغلب تحصیل کرده و  دیدند و رفتار افراد حزب  می   ترهای چپی نزدیک نیروبه 

بیشتر بودند  ب می   روشنفکر  زندانتدریج  ه پسندیدند.    ان یزنداناز    یبرخ  ییاعتنای بها  در 
  ش یو گرا  یشیو دگر اند   شد یدیده مرنگ شدن اعتقادات دینی،  و کم  یمذهبدستورهای  به 
های مذهبی خود را در  دگمافراد دارای    یچنین جودر  .  افتییمارکسیسم گسترش مبه 

  ند.کردمی حساس اجدا از اکثریت زندان، اقلیت محدود و 
 . ترسشان این بود که کردمیزندانبانان را دچار دردسر    ن،زندانیابین    یاتحاد و یگانگ

در محیط ، شتندبیرون زندان یکدیگر را قبول ندا کهها آن  حتامختلف،   یهازندانیان گروه
علیه    یمبارزات  ییزمینه ساز جبهه   ستتوانیکه مهند  درا تشکیل    یمتحد  یزندان جبهه 
 رژیم باشد. 

در زندان  نگرش متفاوت    ی دارا  یهارو ین  ن یب  زیآممسالمت  یستیزهم   ینوعکه  این   با 
میبه  در  خورد،  چشم  مجاهداما  فداییچریکو    نیعمل،    ی پنهانرقابتی  در    های 
به   ی التیتشک  یبرتریدند  کوشیم را  دهند.    گریکدیخود  راستا،  نشان  این    ویداد ردر 

  ی هاف یظهر و عشا در ردهنگام که به  مینیبی را م ن ی. مجاهدخ دادردر زندان  یریگچشم
  ر یز ،زندان شانیدگر اندگزارند. جماعت نماز می به اند و ستادهینماز اشانه به فشرده شانه به 

کار که این   آورندی زبان مخود را به   ی ناخرسند  ی حتا برخ  و  ندکنمی   را تماشا ها  آن   یچشم
جمعی    غیتبل آن است  ژیدئولویادسته  ایدئولوژی،  تبلیغ  به .  زندان، هم  در  گروهی  شکل 

آ  نیب  درنمازگزاران،  است.    انیزندان  یتوافق  نامهن ییخالف آ از قرآن با  هم    ی اتیدو نماز 
مبارزه   دییکه بتوان از آن در تأ   ییبگونهبود   ینشیگز اتیآ  ن یاخواندند. می   یترجمه فارس
 بهره برد.  

چپ که    یهارو یقدرت در برابر ن  شینما  ی برا  یاز نماز جماعت چون ابزار  نیمجاهد
، نماز جماعت را  زندان  مسئوالندر این بین،  .  ندکردمی را نداشتند استفاده    ینماد  نیچن
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همبستگبه   یوعن دادن  نشان  و  زندان  گرفتن  زنداندر    انیزندان  ی مسخره  بانان برابر 
و کرد    دا یافت پ  سیبا فشار پلمجاهدین    یمذهب  ییهمگرا  شی. سرانجام نماکردندی تلق

و  ند  کردمیخود خلوت   ی با خدا  ییتنهابه  ی. از آن پس برخدیپاشجماعت فرو نماز  صف  
  ستند.شی دست م یبا گذشت زمان از اعتقادات مذهب هم یبعض

 
 کند،یمآن را محکوم  و تجاوز به   شماردی را محترم م  یخصوص  تیکه مذهب، مالک  یحالدر  

مجاهد چشم  نیشرکت  و  کمون  مالک  یپوشدر  گرا  یگام  ،یخصوص  ت یاز   شیدر 
  ل یگروه در مسا  نیا  یاندیشنو  ی ازکمون، نشانبه   ن یمجاهد  وستنیبود. پ  سمیالیسوسبه 

 است.بوده   یاجتماع

 یکدیگر دیدگاه دو سازمان نسبت به

 گام بودند اما در پنهان با هم رقابت داشتند. راه و همها در اداره کمون هممجاهدین و فدایی 
  ها یی فدا  و  نستنددا  می (  اخد)راه    حق راه    هگاآنا  وانپیررا    هایی فدا  مجاهدین،

 ژوازیربودهخر  به  بستهوا  ننقالبیورا ا  هدینو مجا   اـیرلتاوپر  زتاـپیش  نمازاـس  را  ناـشدخو
 ساس تفکر زیر بود: امجاهدین بر به  های فداییچریکنگاه .  نددمرـشمی لیکاراد

شرا  ،ی ستیکمون  یهاآموزه   بر  بنا - ا  یطیدر    ب، نقالا  یمرحله   که  انیرمانند 
 یارلتاوپر  یکاتژسترا  متحد  ،لیکاراد  رژوازیبودهخربود،    کـتیاموکرد  _ رژوابو
 بهرو    خصوصی  مالکیتکه    ،سوسیالیسم  به  ارگذ  یمرحله در  اما    رودیشمار مبه 
 خواهد شد. و انشقاق   لتزلز  رچاد  لیکاادر  رژوازیبودهخر  رود،ی م  لـکام  دینابو

  کال یراد یبورژوازعنوان خردهرا به  نیمجاهد ،های فداییچریک  ،یدگاهید نیبا چن 
 .  آوردندی حساب ممتحد خود به 

و   مجاهدین  حضور  از  فداییچریکچندی  که   های  بود  گذشته  قصر  زندان  در 
  ، دو سازمان را مطرح کردند. از هر گروه  نیب  کیدئولوژیابحث    پیشنهاد  های فداییچریک

 ن،یاز مجاهد یمسعود رجو و انییاز فدا دىیزا صغراشدند.  دهیکار برگزاین  یسه نفر برا
 .ندکردمی یها رهبرگووگفت  نیگروه خود را در اهر یک، 

و    فلسفی  تطالعااهایی با فداییان، مدعی بود که  گووگفتپس از    ،یرجومسعود   
.  دوـنب  مجاهدیناز    برخیاز    بیشتر  ،نددبو  قصر  اننددر ز  که  یىادـف  یاـفقر  کسیستیرما
  ه نداخورا    دموجو  فلسفی  یهابکتا  یبرخ  سازمان،   ژیدئولوـیادر رابطه با گروه    که  یجور

 یفقار  رخبه   زاسپینوو ا  رتکارا از امثال د  ودخ  یفلسفها اطالعات  ووگگفت   نیبود، در ا
 ن یکرده است. ا جیرا با اطالعات خودش گ ییفدا یرفقاکه   گفتمیو  دیکشی م ییافد
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 1.افتیانیپا جهینتبی  و دیبست رسبن سرانجام به   کیدئولوژی جلسات ا 
زندان را    بودن در  یکیچر  یهاگروه   انیزندانگونه که پیش از این گفته شد،  همان

 و یخوانخود کتاب  یهر گروه برا پرداختندیم یالتیتشک یهاآموزش شمرده و به  متیغن
  . کردمی برگزار   یتیو امن یاسیس یهاشنودوگفت

دست به   دست  ک«یهم تاکتو    یمسلحانه هم استراتژ  »مبارزهیدر زندان قصر، جزوه
احمدزاده  نیا  .شدی مخوانده    و را مسعود  نظر  انگذاربنیاناز    جزوه   سازمان  پردازانهیو 

 نوشته بود.  رانیخلق ا های فداییچریک
شش به   کینزد  یبرا  انییفدا  کیتئور  دایبن  یدهرا در شکل  ریتأث  نیشتریاثر، ب  نیا
»اکثریت«   یگروه انشعاب  کیتئور  دایبن13۵7قیام    پس ازداشت و  فعالیت چریکی    سال
و ساخت    رانیاز جامعه ا  اقتصادی_ یاجتماع  یلی رساله تحل  نی احمدزاده در ا  بود.ن  اییفدا

  ی جنبش انقالب  یو متحدانش، سازمانده کارگر  ه چون طبق  ی مسائلآن ارائه کرد و به   یطبقات
 پردازانه ینظر  ی آرااین اثر از    .پرداخت   دکنمی   فا یا  شاهنگیکه مبارزه مسلحانه پ  یو نقش
بود.  پذیرتاثیر  دبره،    یچون رژ  یکسان  یآرا  و  نیالت  یآمریکا  یکیچر  یهاجنبش فته 

گرفته بود تا ارتباط   «دبره  »رژی  کوچک« و »موتور بزرگ« را از احمدزاده استعاره »موتور  
ضرورت مبارزه  فیکند. احمدزاده در توص ف یرا توص ی و طبقات انقالب یکیچر  یروین  نیب

مردم از  یآگاه یمبارزه مسلحانه راه را برامعتقد بود که  ،انیپو  زیرپرویمانند ام نه،مسلحا
شود و انقالب را    لیتبد  یاتودهارتش   کیکه سازمان به   نی ا  یخود و برا  یخیتار  یروین

  .کند، هموار خواهد ساخت یرهبر اش یی نها یروزیتا پ
 یداشتند که بهمن بازرگان «ی»استراتژ نامبه ییدر زندان قصر، جزوه زین نیمجاهد

ماه سال   یهادر  بازرگانی  1347پایانی  جزوه،  این  در  بود.  و   نوشته  سیاسی  فعالیت  بر 
زمان با فعالیت در راستای مشی چریکی تأکید داشت. او بخش مهمی از افراد مردمی، هم

بر این باور بود که  دانست. بازرگانیی جنبش چریکی میو نیروهای ضد رژیم را پشتوانه
 یت مردمی برخوردار باشد. تواند از حماهای سیاسی، جنبش چریکی می فعالیت  گیریبا اوج 

این نظرات را زمانی ارائه داده بود که سازمان مجاهدین در الک   بهمن بازرگانی
 کوچک و مخفی خود ارتباطی با بیرون از خود نداشت. 

 مسئولیت خود  با  را  گروه بازار   نژادف یمحمد حن  شاید تأثیر همین نظرات بود که 

 
 .21۵، صفحه  یخاطرات بهمن بازرگان  ،«افتهیزمان بازکتاب »ه از  برگرفت  1.



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  146

و سازمان    زدیاز سازمان برانگ  یهوادار قشر جامعه را به   نیا  یروهایاز ن  یبرخ  تشکیل داد تا
مند شود. پس از گروه بازار، گروه کارگری سازمان  بهرهها  آن   تبلیغاتی  و  یاز امکانات مال

 نیز شکل گرفت. 
 هاآن  بیشتر  سر باز زدند.  خواندن نماز سازمان، از از  یافراد  زندان قصر درکم کم

  برای   ایشان  یزه ینگسازمان، ربطی با مذهب نداشت. ابهها  آن   پیوستنکه    کسانی بودند
 بود.  یو اجتماع یانسان یفه یوظ کانجام یبه مبارزه، پیوستن  
از  در    هاییو فدا  نیمجاهد  نی ب  نظر  فختال ا  ،13۵2  لسا  خراوا  از  هازندانبرخی 

  ا جد  ییاهای فدمشترک با چریک  نرو برخی از مجاهدین از کموشد. از این مشاهده می
  و خط   یکیدئولوژیا  و  یفکر  یهابود و بازه  دهی نرس  ییجابه   کیتئور  یها. بحث شدندیم

 .کردمی را دشوار  ییگراهم ،یمش

 هاهای چرییک در زندانمتالیسر کردن هسته

کرده بود و از    روروبه  ی مرکزی را با کم بود جاهاهای پیوسته، زنداندستگیریی  ادامه 
 .کردمی ها برای ساواک دردسر ایجاد  گردهمایی نیروهای چریکی در زندان   سوی دیگر

شدن   تبدیل  از  آموبهزندان  ساواک  نزمحل  خشمگ  یکیچر  یهارویش  ود. ب  نیسخت 
مشکل،   دو  هر  حل  برای  آبان  در  سرانجام  تهران    ،شدگانمحکوم،  13۵1اوایل  از 

شدند.    گوناگون  یهاشهر  یهازندانبه  گروهفرستاده  ترتیب،  آموزشی  بدین  های 
زندان سازمان در  چریکی  شد.های  متالشی  مرکزی  اعضا  یگروه  های  سازمان    یاز 
به   نیمجاهد زندان قصر  منتقلاز  مشهد  تعدادشدند    زندان  به   یو  برازجان    رازیشنیز  و 
 منتقل شد.   یزندان ساربه  تقی شهراممحمد  ،راستا نیند. در همه شدفرستاد

به   یگروه  نیبدر   مکه  شدند،  فرستاده  بازرگان  از  توانی مشهد    ی مهد  ،یبهمن 
  ، انیروزیف  یمهد  ،دربندیمحمد ساداتسید  ،یاتیمحمد ح  ،یمحمد کاشاند یس  ،چیابریشم
، نژاداحمد حنیف ،  یحسن راه  ، آالدپوش حسین)مرتضا(    ،های عیشفکاظم    ،دیتش  رضاعلی 

ااز    یهوادارها تن نیز به نام برد. ده  یانیو ستار ک  محمود احمدی  زندان  نیسازمان در 
  1.بردندی مسر به 

 ن، یمجاهد  یاعضا  شتریبرفت  شمار می ه که یک زندان موقت ب زندان عشرت آباد    در

 
 . چگونگی گرایش ایدئولوژیک در این زندان در بخش »زندان مشهد« در این کتاب بیان شده است.   1
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 ندکردمی  یسازمان معرف  یایو پرولتار  کالیرادخود را  ها  آن   کرده بودند.  دایچپ پبه   شیگرا
زندان را قبضه ها همه امور  . پرولترخواندندی م  یگرا و مذهببورژوا، سنترا خرده   هیو بق

 .وردندآ یحساب نمبه  رهروز م یهارا در اداره کار هی کرده بودند و بق
چنان بود که    یانزندان یاو رو یگذارریدر زندان عشرت آباد و تأث یجزن ژنیب حضور

خلق در    یین فدااخود کرده بود. او از اعضا و هواداررا نیز معطوف به   ی زندان  نیمجاهد
  ی کیدئولوژی سازمان خود دفاع ا  ی و از خط مش  ندیایها کوتاه نکه در دادگاه  خواستی مزندان  

 1. آورند عملبه 
 

 ی از زندان سار  فرار 

 یهاسازمان با ضربه   تیسال پس از آن، مرکز  یهاماه   نیو نخست  13۵1  یانیپا  یهادر ماه   
جابجا شدند.  یکادر مرکز یاعضا ،یکوتاهدگرگون شد. در مدت   ن،یو سهمگ یدر پ یپ

  2سازمان کشته شد.  تیدر مرکز  تیو عضو  رانیاپس از بازگشت به  یاندکی  محمود شامخ
محمود شامخی،   فقدان  از  محمود    ن یجانش  13۵1مهر    لیواا  ذواالنوارکاظم  پس 

 قرار  ک یسر  ( ذواالنوار  مهرماه  12  )   سازمان شد، چند روز بعد   یمرکز  یته یدر کم  یشامخ
 3شد.  ریدستگمجروح و   یتیامن یروهایتوسط نتشکیالتی 

 ی بقا  یبود و برااز پا افتاده    یدر پ  یپ  یهاکه سازمان مجاهدین در اثر ضربه   یزمان
 رخ داد.   یگشایش ،کردمی دست و پنجه نرم  یاریبس یهایخود با دشوار

 ،یزندان ساربه   (  از گروه ستاره سرخ  )   یعزت  نیو حس  تقی شهراممحمد پس از اعزام    
تازه وارد    یو دو زندان  ،انیاحمد  نیرحسیافسرنگهبان زندان، ام نیب  یقیعم  یرابطه دوست

ا ادامه  احمد  نیشکل گرفت. در  از زندان    یرا برا   یطرح  انیرابطه،  کرد.    پیشنهادفرار 
تا    گووگفت طرح    نی ا  یرو  ی مدت ااینشد  ر  انی حمدکه طرح  برنامه  اجرا به   ی و  یزیبا 
 آمد. در

 
 . 143، صفحه  اهلل میثمی«، نوشته لطفکه رفتندها  آن  برگرفته از کتاب »  1.
 پس از استفاده از کپسول سیانور   ، در دام ساواک گرفتار شد و13۵1شهریور    26در    شامخی. محمود    2

  باخت.جان

در سازمان   تیعضوبه  1347از سال    یکرج بود. و  یدانشکده کشاورز  لیفارغ التحص  وارالناکاظم ذو  .3
تن از   7  و  نیمجاهدسازمان  از    خوشدلجوان   مصطفا  و  یو،  13۵4  نیفرورد  30مد. در  آدر    نیمجاهد

، افشارل یاحمد جل   ،ی، مشعوف کالنترزادهمحمد چوپان   ،یجزن  ژنیشامل ب  خلقان ییفدااعضای سازمان  
که ساواک  دژخیمان    .شدند  ربارانیت  نیاو  ی هادر تپه  یسرمد  زیو عز  ی عباس سورک   ،یفی ظرایحسن ض

 اند.ها را هنگامی که کوشیده بودند فرار کنند کشتهقتل رسانده بودند اعالم کردند که آنها را وحشیانه بهآن



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  148

دست    ریجسورانه و کم نظ  یاقدامبه   ی، افسر نگهبان زندان سار13۵2اردیبهشت،    14
هانید. امیرحسین احمدیان، ررا از چنگ زندان  یاسیس یدو زندان ،یبانزندان جای به زد. او
سالح و مهمات    یمقدار زیاد  ،یعزت  نیحسو    تقی شهراممحمدخود،    یزندان  با دو راه  هم

 .  ختندیرا از زندان مصادره کردند و گر
راه خود داشت، کوشید تا با سازمان تماس را نیز هم  که احمدیان  شهرام تقی  محمد

تقی محمد  شد.رتباط با سازمان بر قرار  ا  سرگردانیخانمانی و  روز بیپس از چندین  بگیرد.  
و    محسن فاضل  ،پوران بازرگان،  ییکه رضا رضا  یخانه تیم، به احمدیانراه با  هم  شهرام

  ران یخلق ا نیسازمان مجاهدعضویت در  به  انیاحمد  منتقل شد.پنهان بودند  بهرام آرام
   در ارتباط بود. تقی شهراممحمد تنها با ی تیمی در آمد. وی در خانه 
از تکرار چنین    یگیرپیش  یشدت نگران و کالفه شد. برااین فرار به رژیم شاه از  

از   ،یرویداد را برا  یروین  یهمه   ،یتیامن  یهامهره   ی جایبهجا   پس    ا ی  ی ریدستگ  یخود 
افزایش یافت.   یخیابان  یهایکرد. تعداد گشت  جیمبارز بس  یهانیروترور فراریان و عناصر  

  ساواک قرار   یضربت  یهاعناصر شناخته شده هر صبح در اختیار نیروفراریان و    یهاعکس
  شان شکار در ذهن بسپارند و در سطح شهر  اها رشمایل چریکشکل و  ها آن  تاگرفت می

 1کنند.
مرکزیت سازمان راه یافت و  ، به 13۵2ر روزهای نخست خرداد  د  تقی شهرام محمد

 . دیسازمان کوشسر و سامان دادن به  یو بهرام آرام برا ییکنار رضا رضادر 
 

 ان یزندان شکوب

روشنفکران،    ،یاسیس  فعاالن معلمان،  دانشجویان،  آموزان،  نویسندگان، دانش 
با   ،یاز هر صنف و گروه  شدیبلند م اش  اعتراض   یکس که صدا  و هر  نگاران  روزنامه
  کردند ی نم یرا که مزدور ییهاروزنامهتنها . نه  شدی زندان کشیده مگوناگون به یهابهانه 

زندان به   بش یدر ج  ییاعالمیه   یرا برا   ینیز مجاز نبود. یک  ی هر کتاب  دنبلکه خوان   بستندیم
چاپش آزاد بوده و بعدا ممنوع شده  که قبال    یداشتن کتاب  یرا برا  یکشانده بودند. دیگر

  خواه یانسان آزادهر  بود که    ییها وسیله چند سال زندان محکوم کرده بودند. دادگاهبود به 
 زندان کند. یرا راه

 
  ان، یاحمد  نیرحسیام کتاب » فرار از زندان«، نوشته به شهرام یفرار تق یاز چگونگ شتریب یآگاه  یبرا 1.

 ت یکتاب در سا  نیا  یتالیجی. نسخه ددیمراجعه کن  یخیفرار تار  نیو معمار ا  یافسر نگهبان زندان سار
www.mnejat.com  .در دسترس است 
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هایی که اجازه  در روزنامهشهر و کشتار زندانیان،   یهاها در خیابانشکار چریک  خبر
بزرگ با  داشتند،  و  نشر  چاپ  زندان نمایی  م در  پخش  روح  شدیها  روان    تا  زندان  و  در 

 را در آنان بشکند.  یپایدار یرا بیازارد و روحیه هانشسته
 
 دستگیر  ییا اعدام یک رزمنده   یابانیخ  یهای خبر کشتار یک چریک در درگیر  یوقت

ماندند.  می   های خود باقیدر تخت  یاریافتاد. بسمی   زندان از پا   رسید ی زندان مگوش  به شده  
  ی دارپایسرود    یو گاه  گذاشتی نمایش مرژیم به  ی هاسکوت، نفرت زندانیان را از جنایت

 شود.    رهیاسارت چی ناشی از  تا بر خمود  انداختی م  نییکنواخت و سرد زندان طن  یبر فضا
ضمن استفاده از محیط زندان برای  ها  آن   نداشتند.  ها آرامزندانیان چریک در زندان
شرایط زندان معترض بعد از زندان، همواره به   ی مبارزهآموزش و خودسازی برای ادامه

نیروهای پلیس یورش پلیس بود.    یبرا  ییبهانه  ،یاسیدر زندان س  نیمبارز  یینواهمبودند.  
هر چندگاه ها  آن  ند.کردمی ها را داشتند در برابر زندانیان ایستادگی  که مسئولیت اداره زندان

و    ندریختمیهم  ه ب یان را در محیط تنگ زندان  نزنداتارو پود  از زندان،  ی بازرسیبهانه به 
  فاتحانه زندان را ترک   گشتند. آنگاه پلیسدنبال مواد، وسایل و نوشتجات غیر مجاز می 

 .گذاشتی زندانبانان، باز مابراز وجود   یمیدان را برا و کردمی
هر بار  های شدیدی رخ داده بود و  در همین راستا، در زندان شیراز بارها درگیری

مضاعف زندانیان منجر شده بود. پس از هر یورش، زندانیان فعال شناخته شده   مجازاتبه 
 شدند. انفرادی فرستاده می  سلولنیز، برای مدتی به 

پس    د،یرسی م  انیپابه   شانتیکه دوران محکومهای چریکی  زندانیان سازمان   شتریب
به   یآزاد  از زندان،  در  از  خود  به   وستند یپی م  رونیبسازمان  حتا  آن    ی مخف  یزندگو  در 

که    یکسان  بنابر این بود.    یساواک دردسر بزرگ  یمسئله برا  نی . اآوردندی م  یسازمان رو
به به  دوباره  بود  ممکن  ساواک  پا  یرو  یمبارزاتکار  گمان  از  پس  حتا    ان یآورند 

نم  شانتیمحکوم به شدندی آزاد  زندان  ن یا.  از  اصطالح  گفتندی م  ک شیمل  انیدسته   .
 شد. جیرا یاسیس یهابعد در زندانبه  13۵2از سال  ک شی مل

 

 پور شهنگ رضا زندی ترور 

  ی بود. و  یاطالعات گارد شاهنشاه  ژهیاز افسران برجسته دفتر و  پوررضا زندی  پیسرت
  ی را در آمریکا گذرانده بود. و یاطالعات و ضد اطالعات و دوره ستاد فرمانده   یهادوره
 . کردمی  ییشناسا رانیمبارز را در ا یهاکه سازمان بودییهدیافسران ورزاز 
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فرورد  درپور  زندی پهلو   13۵2  ن یاول  محمدرضا  دومبه   یتوسط    س ییر  ن یعنوان 
 منصوب شد.   ی«،مشترک ضد خرابکار  تهیکم»

 را   پوررضا زندی  پیسرت  ن،یسازمان مجاهد  یچهار رزمنده  13۵3اسفند ماه    26  روز
 ( ترور کردند. ی)سهروردیفرح شمال ابانیخ یفرع یهاناابیاز خ یکی در

  ی ترق  ابانیدر خ  ن،یسازمان مجاهد  یگاهیپا  یدر خانه   پوری زند  مساریترور ت  طرح
  خانه   نیسر گروه ا  واقفیشریف  دیمجپیش از این،  شد.    ختهیر  یبیمارستان بوعلپشت  

 از مرکزیت سازمان و سرپرستی گروه کارگری کنار واقفیهنگام شریف ن یبود. در ا یمیت
 کارگری فرستاده شده بود. گذاشته شده بود و خود وی به 

به اتیعمل  میت کمک    افراخته   د یوحفرماندهی  ی  صمدیه با  محسن   لبافمرتضا   و 
، عضو سازمان و مخالف با تغییر ایدئولوژی بود.  لبافمرتضا صمدیه تشکیل شد.   خاموشی 
شرکت در   ی برارد که  بسر می ه ب   ک یدئولوژیادر جدال    و بهرام آرام  افراخته  دی وحوی با  

از آن    شیپ  ،برخوردار بود  ییبرجسته  یاتیعمل  یاز توانمنددعوت شد. لباف که    اتیعمل
   .شرکت کند  اتیدر عملحاضر است    کیدئولوژیاختالفات ا  رغم یگفته بود که عل

با   ات،یعملصحنه  شده بود. در    ییشناسا  پورو زمان رفت و آمد زندی   ریمس  خانه،
زندی   ،یکرمانزادهاشرف   ژهیمنعالمت   ماشین  ورود  از  عملیات،  شد.    پورتیم  خبر  با 
از پشت   گر،ید  یخودروبست و  پورزندی  نیبا خودرو خود، راه را بر ماش ،خاموشیمحسن

 متوقف کرد. را آن  و  دیکوب پورزندی  نیماشبه 
بتواند    پورکه زندی از آن  شی شدند و پ  ادهیپ  افراخته   د یو وح  لبافهنگام صمدیه   ن یا  در
 یاول، گلوله   یشلیک کرد. پس از اصابت گلوله   یوبه   لبافنشان دهد صمدیه   یواکنش
و گ  یدوم  اسلحه  وح  ریدر  که  بود  تافراخته  دیکرده  فرمانده  و به   ،می،  داد  ادامه  شلیک 
  ی اتیعمل م یاو، ت یو کشته شدن راننده  پورزندی پی. پس از ترور سرتآمدپور از پا دریزند
  وران یغ  ی مهد  ترور، خود را به   می. تختندیگر  یمیمحمدطاهر رح  یرانندگبه   ییخودروبا  

با   به   گرید  ییخودروکه  جا   شانراهچشم  با  و  رساند  غ  نیگزیبود  خودرو،    وران یکردن 
 داد.  شانیفرار

 

 ترور ییک از کارگزاران ارتش آمریکا در ایران

و افرادی    صورت گرفتیی  های گستردهدستگیری   13۵2تا اردیبهشت    13۵1از اسفند ماه  
از     تقی شهراممحمد آمیز  فرار موفق  دام ساواک گرفتار شدند. اندکی پس از  به   از سازمان

 گیر، بقای فعالیت سازمان با یک عملیات نظامی چشمتصمیم گرفت   زندان ساری، سازمان
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 آگاهی افکار عمومی برساند.  را به  
 ، معاون اداره س هاوکینزییسرهنگ لو  (،  1973 ژوئن 2) 13۵2خرداد  12در تاریخ 

آمریکا ارتش  ا مستشاری  اعضا   رانیدر  از  تن  )  یتوسط دو  و    رضا سپاسیعلی سازمان 
خرداد ماه مستشار   12( کشته شد. ساعت شش و سی دقیقه بامداد روز شنبه  وحید افراخته

آمریکایی، که مطابق معمول از خانه خود واقع در کوچه سیمرغ )خیابان وزراء( خارج شد 
اش، دو  تر از خانه قدم پایین   ۵0محل کار خود برود، در  تا با اتومبیل مستشاری آمریکا به 

با ها  آن  مرد از خم کوچه رامونا بیرون آمدند و راه را بر او بستند و متعاقب آن، یکی از
طرف کلنل که به   ییسه گلوله   . ازرولوری که در دست داشت بر روی کلنل آتش گشود

 .اصابت کرد اش سینه مغز و یکی به شد، دو تا به  هاوکینز شلیک

این عملیات،  سه روز   از  تاریخ  پس  نظامی  _ اطالعیه سیاسی،  13۵2خرداد    1۵در 
بخشی از این صادر شد. در    «اعدام مستشار آمریکایی   »سازمان تحت عنوان  16شماره  

 چنین آمده بود:  اطالعیه 
پیمانی که در دفاع از حقوق ستمدیدگان  خاطر  به   خرداد  13صبحگاه روز شنبه   -

مهره  از  دیگر  یکی  بودیم،  بسته  شما  دزد  با  و  تجاوزگر  امپریالیسم  سیاه  های 
ایران، سرهنگ در  در س هاوکینزییلو  آمریکا  آمریکا  مستشاری  اداره  معاون   ،

 . ایران را اعدام کردیم

 

 خونی   ساواکچنگ در  ی  رضا رضا

در سازمان    زمان رهبری رضا رضاییدر  ،  13۵2خرداد    12در    س هاوکینزییترور سرهنگ لو
 رخ داد. پس از این ترور، نیروهای امنیتی رژیم پیگرد نیروهای مخالف را شدت بخشیدند.  

 یبرا  یریزبرنامه امن خود به   یهادر خانه   یشهر  یهابود. چریک   13۵2خرداد    2۵
سه مرد و یک زن    غیاثی،  در خیابان  یمیت  یخانه   کی  . درپرداختندی م  یاهداف عملیات

ند. با  کردمی  گووگفتتهران  در    ییآمریکا  یهاانفجار قرارگاه نیرو  ییک طرح برا  یرو
را کشیده و روی  عملیات    یکروکآوری شده بود،  اطالعاتی که از چندی پیش از آن جمع 

پهن  کف    یزیلو بودند. اتاق  روچریک   کرده  نظر    یها  تبادل  و  بحث  عملیات  جزئیات 
 .  ندکردمی

ی تیمی  افراد این خانه   تقی شهرام،  ، محمدپوران بازرگان،  ، محسن فاضلبهرام آرام
شدت زیر پیگرد  که به  انیاحمد نیرحسیامکرد. بودند که رضا رضایی آن را سرپرستی می 
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مخفی رفت می ی تیمی بشمارترین خانه نیروهای امنیتی قرار داشت در این خانه که امن 
 در آنجا با خبر بودند.   از حضور احمدیان  تقی شهراممحمد مسئول خانه تیمی و  ،بود. تنها

  صدا در آمد. باز و خود بودند. ناگهان در حیاط به   ف یسرگرم وظا  یمیهمه در خانه ت
اتاق   یهانهدر د  ،یقیداشت. همین که رف یحکایت از آمدن و یا رفتن کس  شدن در،بسته  

 گفت:  نمایان شد، شتابزده
 . فرار کنید. این خانه در خطر است. معطل نکنید -

ها برافروخته، چهرهخانه را ترک کرد. درنگ باید بی جوش افتاد.ههای امنیتی بآموزه 
توانست شانسی برای  ی تیمی می از خانه گریز    ،تنها .ه بودها تند شدها فراخ و نبض چشم

 بقا باشد.  
 یکی پرسید: 

 شده؟   یچ -
  زدن!رضا را سر همین کوچه   -

را چنگ زد، مچاله کرد و در جیب خود فرو برد.    یکروک  یدرنگ نبود. یک  یبرا  ییجا
پاک  برای  تعدادی  سازی خانه فرصتی  نبود.  تیمی  نوشته و وسایل  جزوه، دست کتاب،  ی 

های ابتدایی آشپزی که در حسرت غذایی گرم، غبار گرفته بود و یک رادیو که در ساعت 
وسایل    ،شناسنامه و یک دست لباس ژیمناستیکیک  راه  گرفت، همپخش خبر، جان می 

 ی تیمی بود.  این خانه 
 آنچه را در آنجا بود با خود بردند.   آن خانه وارد شدند.ان ساواک، به مامور،  بعد  یساعت
  ی بر سکو  یوقتبود که امیر حسین احمدیان،    یلباسدر این خانه،  کشف شده،    یلباس ورزش

 یگار دوران زندگادین لباس تنها یایستاده بود، بر تن داشت. ااستان  ژیمناستیک    یقهرمان
 .بودآزادش 

مسئول این   ،ییرضا  رضاود شده بود.  شنساواک،  سیم  از بیخبر کشته شدن رضا  
.  آمدیمشمار ه فرمانده گروه بآن هنگام، هم سازمان دهنده و هم  او دری تیمی بود. خانه 

خاطر اما رضا به هم حضور داشتند، کاظم ذواالنوار   و بهرام آرام ی،کمیته مرکزدر اگر چه 
 خاطرو به آورده بود  دست  به   زندانی  تجربه ماه  و چند    ینیهای فلسطکه در پایگاه   ییتوشه 

 سازمان داشت.  یی درجایگاه ویژه فرارش از زندان
از هواداران مورد    یتا با یکرا ترک کرده بود  ی تیمی  خانه  ،آن  پیش از  یساعت  رضا
 داشته باشد.  مالقات   اطمینان
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به چاپ    یکتابدرهای نظامی رژیم،  دفاعیات اعضای سازمان در دادگاه  13۵2در بهار    
این کتاب،    . و پخش شدرسید   به چاپ رساندن  تدوین و  قش بسزایی  ن رضا رضایی در 
با را به دست آورده بود.  دفاعیات  از کتاب  یی  نسخهفردی وابسته به گروهی دیگر،  داشت.  

ساواک با در دست داشتن  به دست ساواک افتاده بود. کتاب دفاعیات دستگیری این فرد، 
کرده   ش ای که چاپبرای کشف چاپخانه   و  بودکتاب    این سرنخ دنبال پیدا کردن مرکز چاپ

 زیر نظر داشت.  افرادی رابود 

  ان ساواک به خانه مهدی تقوایی که به کارهای چاپی مامور،  13۵2خرداد    2۵شامگاه  
می  سر  داشت  بود.  اشتغال  سازمان  هواداران  از  تقوایی  مهدی  مراجعه زنند.  از  ی پیش 

به خانه تقوایی، رضا رضایی برای برخی کارهای چاپی به این خانه که در خیابان  انمامور
 اش بود، آمده بود.  تیمی غیاثی و نزدیک خانه 

پشت در رفت  خانم صاحب خانه   صدا درآوردند،را به در حیاط  ی  کوبه ان  مامور  یوقت
خانم  .  بردندداخل خانه هجوم  به  یدرنگ و بدون هیچ صحبتبی  انمامور  و قفل را باز کرد.

)نا محرم   اهلل  ، یاساواک هستندان  مامور  »:دیداد کش  گرانیبا خبر کردن د  یبرا  تقوایی،
  ی پشت بام رساند و از بامخود را به   خانه،پشت    یهااز پله ، شتابان  ییآمده است(. رضا رضا

از   یپشت سر گذاشت. وقتخانه را   چند  ، یدر پ یپ یها. با پرش و خیزش دیبام دیگر پربه 
اه گرفت. زیر ماشینی پنناگزیر  پایش آسیب دید.  ید تا بگریزد،  پر  ییکوچه بلندای دو طبقه به 

که  در حالیشلیک کرد. رضا  او  درنگ بهبی  ه محله را در محاصره داشتندک  یانماموراز    ییک
و در پی   ها شدر  ییفشرد. گلولهرا خود  یکمر یماشه ، بودبر زمین افتاده  با پای شکسته  

بر  شکفته بود،  در جنوب تهران    ییدر خانه از آن  پیش    الو پنج س  ستیکه ب  ینگاهآن،  
 سیم داشت که بی   یباقغروب کرد. هنوز چند نفس    ورزیدی آن عشق مکه به   یخاک کشور

 :ساواک خبر داد
 . هخورده، در حال احتضار  ری. تییههدف، شناخته شد. او رضا رضا -

، افسر فراری شهربانی  حسین احمدیاننیروهای امنیتی در بدر دنبال پیدا کردن امیر
دستور شاه، رییس شهربانی کل کشور از کار برکنار شده بود و نیروهای پلیس و  بودند. به 

ژاندارمری موظف بودند که این افسر سرکش و فراری را هر چه زودتر دستگیر کنند. در  
ی او در  جایبه سازمان سنگین شده بود. جاچنین شرایطی بار حفاظت از امیرحسین برای  

به خانه  تیمی مختلف هم  بههای  امنیتی  نبود. در درون سازمان، لحاظ  صالح تشکیالت 
نفوذی ساواک باشد که با ترفند    مامورهنوز این بدگمانی وجود داشت که شاید امیرحسین  
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از   است.  شده  تشکیالت  وارد  خودش  فرار  و  زندانی  دو  دادن  که  فراری  بود  رو  همین 
 گرفت. اطالعات تشکیالتی تا مدتی در اختیار وی قرار نمی 

 یی با مسئولیت مجیدخانه حسین به امیر،  ی تیمی رضا رضاییی خانه پس از تخلیه 
 اعضای این خانه   یی کارگری فرستاده شد. نشین و در خانه یی فقیر در محله   واقفیشریف 

 .و امیرحسین احمدیان پوران بازرگان، لباف، صمدیه واقفیعبارت بودند از مجید شریف 

 در  تیمی در مشهد پیوست. به   محمدابراهیم جوهری   باراه  هم  پس از چندی، احمدیان
 1ایمانعباس پاک  و  زادهمحمدعلى عالم،  عالوه بر امیرحسین احمدیانمشهد،  ی  هسته

 رضا سپاسیعلی ی مشهد بود.  مسئول سیاسى هسته،  محمدابراهیم جوهرىحضور داشتند.  
رفت و در ارتباط با می مشهد  که مسئول نظامی گروه و رابط با مرکزیت بود هر چندگاه به

 گرفت. گروه قرار می
اصفهان ماه اقامت در این شهر، با دشوار شدن فضای امنیتی، به   9پس از    احمدیان

گروهی با مسئولیت جواد ی تشکیالتی بود. امیرحسین ب کرد. در اصفهان دو هسته  کوچ
 ی هستهدر نیز فعال بودند.  پوروثیق هاشم  و اکبر قائمیعلی پیوست. در این گروه،  ربیعی
 فعال بودند. المس االو محمود طریق  ، محمدرضا آخوندیناصر پایداردیگر 

یی  چالهدر یک روز بارانی، بهاش  در اثر لغزیدن موتورسیکلت  چندی بعد، جواد ربیعی
 دست ساواک افتاد.  جوید و جسدش به زیرلب را     کپسول سیانور . وی ناخودآگاه  سقوط کرد

آمیز ساواک، از جمله شناسایی و  ، پیگردهای خشونتپس از کشته شدن جواد ربیعی
شهر   بر  یدیشد  یتیامن  ینشان از آن داشت که فضا  ابان،یدر خ  یییک چریک فداترور  

نیز   د  هیسااصفهان  بار  بازگرا  حسین  امیر  گریدارد.  تهران  تابه  مقدمات  که  این   رداندند 
با خروج غیر قانونی از مرز،    13۵3خارج از کشور فراهم شد. وی در تابستان  سفرش به 

سازمان خارج از کشور  گروه  به   هی او در سورترکیه رفت و از آنجا راهی خاورمیانه شد.  به 
 .  وستیپ

 

 
های  در سال اهلل  حزب ، عضو گروه  بازرگانیلیسانس در رشته  ،  در همدان  1331متولد    ایمان عباس پاک   1.

شد. پاک ایمان، مدتی  مجاهدین مجاهدین، وی نیز عضو سازمان  به  بود. با پیوستن این گروه   13۵0نخست 
.  پیوستها مارکسیست اهدین، به در بخش خارج از کشور این سازمان فعال بود. پس از تغییر ایدئولوژی مج 

  «  (اتحاد مبارزان کمونیست )  سهندو سپس »  «آرمان  »سازمان عضویت  به  وی پس از انشعاب در این گروه،

مرداد    11شناسائی و دستگیر و در    پیشین   مذهبی   " برادر" ، توسط یک  1361ایمان، در سال  در آمد. پاک 
 در تهران تیرباران شد.  1362



 

 بخش خارج از کشور سازمان 155

 زمان خارج از کشور سا بخش

 حضور برخی از اعضای سازمان مجاهدین در خارج از کشور، اولین بار در ارتباط با آموزش 
 در اردن، لبنان و سوریه بود. در جریان اعزام شماری   های فلسطینیدر پایگاهها  آن   نظامی

در دبی دستگیر شدند. برای  ها  آن   های فلسطینی، شش تن ازاز کادرهای سازمان به پایگاه
و فرود ها  آن  ایران، جریان ربودن هواپیمای حاملپیشگیری از تحویل دستگیرشدگان به 

ایران  های آموزش نظامی، بازگشت افراد آموزش دیده به در بغداد رخ داد. پس از پایان دوره
ایران نیز حوادثی رخ داد و افرادی در لبنان دستگیر  در دستورکار بود. در راه بازگشت به

 شدند. 
های فلسطینی موجب ی ارتباط با سازمانزندانی در خارج از کشور و نیز ادامه   داشتن

در لبنان   شناس تراب حق   و  روحانیحسین احمدی آن شد که چند نفری در خارج بمانند.  
عهده داشت. از آن پس رفت و  خارج از کشور را به گروه   تیمسئول یماندگار شدند. روحان

برخ  ی براافرادی  ادامه داشت.  یا عراق    هیسور  ،لبنان  ،رانیا   نیسازمان ب  یاعضا  ی آمد 
  ی تیمسئله امنچنین عناصری از سازمان که شدند. همفرستاده می خارج  به  یآموزش نظام

های غیر قانونی خود  ، از راهدشوار بودبرابر پیگردهای ساواک  در  ها  آن   داشتند و حفاظت
می  کشور  از  خارج  به  به را  جبهه  پشت  نیروهای  عنوان  به  آنجا  در  و  فعالیت  رساندند 

و مسئول   ی افسر شهربان  انیاحمد  ن یرحسیامبرخی از این افراد عبارت بودند از  پرداختند.  می
 .فاضل و محسن )حوری( زرگانبا دهیها ،پوران بازرگان  ،یسار زندانپیشین 

سازمان   کشور  از  خارج  تبلگروه  تدارکات،  بخش  ن  غاتیدر  با  تماس  و   روهایو 
کرد یی در بیروت، دمشق یا بغداد اجاره میهر گاه نیاز بود خانهبود.  فعال    گرید یهاکشور

 همایی اعضای سازمان باشد.  یی از زمان محل زندگی و گردتا در بازه
 

 از بغداد  وی  یراد یهافرستنده

  از   ی ک، ی13۵1سازمان قرار گرفت. سال    اریاز عراق در اخت  ییویکانال راد  کیبار    نیاول
حس صدام  سفر  «ابونجوا  رضاعلی »نام  به   ن یمعاونان  در  ب  یکه  مبه   روت یدر   برد،ی سر 

فلسط  مسئوالناز    یکیبه  ما  ینیسازمان  بود  گفته  د  لیالفتح  از    ی کیبا    یداری است 
اطالع   شناس حق   ترابموضوع را به   نیداشته باشد. سازمان الفتح ا رانیخلق ا  نیمجاهد

ابو  ،  ترابگذارد.  در اختیار وی میتماس    یرا برا  یعراقو شماره تلفن آن مقام    دهدیم
دولت  دهد که تراب اطالع می به ابونجوا.  دکنمی مالقات روتیب ینجوا را در هتل الحمرا
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با    قرار دهد. تراب  رانیفعال در ا  ونیانقالب  اریدر اخت  یی ویکانال راد  کی  عراق آماده است 
 :گویدمی  پیشنهاداستقبال از این  

 کرد.  میکار را خواهاین  رانیا  یدوستان جبهه مل یراهبا هم -
از آن جبهه    یندگانیو نما  شناختی خوبی مرا به   یهنگام دولت عراق جبهه مل  نیا  در

راهی با جبهه از هم نداشت. هدف تراب    نیاز مجاهد  یشناختاما    بردند یبسر مدر عراق  
عراقی  که  بود  این  به ملی  که  اعتمادی  و  شناخت  با  ملها  می   یجبهه  توانستند داشتند 

دانست جبهه ابو نجوا که می اما    آن اعتماد کنندبشناسند و به را    نیسازمان مجاهدآسانی  به 
 گفت: تراباست به  یاتیعمل یروین اقدف رانیداخل ادر   یمل

اخت  ویراد - م  ییروهاین  اریدر  ا  ردیگی قرار  در  فعال  ران یکه  حال   یاتیعمل  تیدر 
 هستند. 

د و  کنمی  رادیویی از عراق اعالم ی آمادگی سازمان را برای داشتن یک برنامه   ،تراب
 : گویدمی

  ن یارا به   ویداشتن راداما    ندارد   یرادیما ا  یبرا  ویدر راد  یکاری با جبهه ملهم -
 باشد.  های آن نداشته  در برنامه  ییکه دولت عراق مداخله  میریپذی شرط م

در دوم،    یاز جبهه مل  یندگانیکاری نمابا هم   ون«یانقالب  ی»صدا  ویراد  بیترت نیبد
بار صبح و شب    بود هر روز دو   ی غاتیتبل_ یاسیکه س  ویراد  ن ی ا  یکرد. صداکار  آغاز به بغداد  

به   یرو کوتاه  ا  نیدورترموج  برنامه   دیرسی م  ران ینقاط  تکرار  پ  یو  بامداد    ، شیروز  هر 
از که  این   شد تا  لیتعطاندک زمانی    ویراد  نیا  ،سالکیبه   کینزد. پس از  شدی پخش م
نام    13۵2 ابه   «پرستانهن یم  ودی»رابا  ادامه داد. در  ن  ن یکار خود   یبرنامه   زا  ی میبرهه 

خلق،    های فداییچریکاز    یندگینمابه   ی را افراد جبهه مل  گرید  میو ن  نیرا مجاهد  ویراد
 ادامه داشت.   سالک ی  ان نیزپرستمیهن ویراد تی. فعالندکرداداره می
نسب  با ا  یبهبود  ا13۵3و عراق در سال    رانیروابط  گرفتند    میدو کشور تصم  نی، 
دستور دولت  ه پرستان ب هن یم  ویراد   بنابر اینرا متوقف کنند.    گریکدی  هیعل  یغاتیتبل  حمالت

  ی از جبهه مل یو حسن ماسال نی از مجاهد شناس حق  رابطه، تراب  نی شد. در اعراق بسته  
تصمیم   در این دیدار، العزاویحزب بعث عراق رفتند.  نرهبرااز   ،«یالعزاو لیجل» داریدبه 

تراب خواستار آن  د.  یرسانها  آن  اطالعپرستان به هن یم  ویبسته شدن راددولت عراق را به  
کند و تنها تجارب    دایادامه پ  ران یا  ه یعل  غاتیبدون تبل  ویبرنامه راداجازه دهند،  شد که  
را  پیشنهاد نیا یپخش شود. مسئول عراق ویاز راد کیتئور یهاکتاب  یو بازخوان یانقالب
 نیا  یهابرنامه .  شدی سروش« پخش م  ویبا نام »راد  ویو از آن پس، برنامه راد  رفتیپذ
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برنامه رادیو سروش بود.  یو نظام کیدئولوژیا_ یاسیسهای نهیآموزش در زم شتریب ویراد
 : دیرسیگوش مبه  ،راه با مارش هم ،از حافظ ریغزل زدر آغاز با 

 .سروش   غامیپ  ینا محرم نباشد جا  گوش ی،  نشنو  یپرده رمز  نی آشنا ز  یتا نگرد -

  مان یپشکل گرفت که به  ریو عراق در الجزا رانیا نی ب ی مذاکرات 13۵3اسفند  1۵ در
باره مرز  ،مانیپ  نی معروف شد. در ا  ریالجزا   توافق در اروند رود به   یآب  یهادو کشور در 
 .  دندیرس

نیرو   پنداشت ی م  شاه، ایران مزدوران خارج  یچریک  یهاکه  ب  اند.یدر  هر از    ش یاو 
به ها  آن  ،یکشور وابسته می را  دولت عراق که همواره در از سوی دیگر،  دانست.  عراق 

عراق   یهاکردخود و نیز کمک به   یآن در امور داخل  یهابود و از دخالتستیز با رژیم شاه  
  کاری با مخالفین شاه با رژیم ایران و هم  یهاکرداز راه کمک به   دیکوشیمنگران بود،  

سازمان مجاهدین نیز ضمن حفظ استقالل و عدم    میان،در این    برخیزد.مقابله  ایران به 
عراق در اختیار داشته   یهاتوسط فرستنده  ییبود چند ساعت وقت رادیوتوانسته    ،یوابستگ
 باشد.  
از    خواهدی عراق مکرد که اگر    پیشنهاد  حسین  به صدام شاه  ،  کنفرانس الجزایر  در
کمک  در ایران    یچریک  یهانیرونباید به  خود راحت شود،  آن کشور علیه    یکردها   یمبارزه

جز چند ساعت    این کشوریرا  . زشدیی نصیب عراق می ی چنین معامله کند. برگ برنده 
 ویسازش، راد  نی ا آمدی نداده بود. در پ یمبارز ایران یهانیروبه  یچیز دیگر ییبرنامه رادیو

 شد.   لیسروش نیز تعط
و ترور    یعملیات انفجاردر ایران  سروش،    ویراد  یلیهفته پس از تعط  دودر خالل  

ها  اوج خود رسید و نشان داد که این سازمانفداییان خلق بهمجاهدین و    یهاسازمان  توسط
کمک یک رژیم بیگانه    ایبنا بر خواست    شانت یموجوداند و  جامعه ایران برخاسته   از دل

 . ستین
 

 انه یخاورم میل جبهه

با سازمان در ارتباط بودند.    انهی خاورم  یچپ از جمله جبهه مل  یهارو یمحافل و ن  یبرخ
خارج از کشور   یرانیا انیدانشجو ونیبا کنفدراس یرابطه تنگاتنگکه   انهیخاورم یملجبهه  
افراد   نیاز هم یستیبعدها سازمان وحدت کمونبود.   یخوب یغاتیامکانات تبل یداراداشت، 
ایران منتقل کرده های خود را به ی فعالیتکه زمینه   شد  لیتشک  انهیخاورم  در  یجبهه مل

کشور   از  خارج  بخش  و  در  مجاهدین  سازمان  بود.  بعراق  مللبنان  جبهه  کاری هم  ی ا 
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 یکتریروابط نزد  ،سازمان  تیو با اعالم موجود  ۵0  وریهای شهردستگیریکرد. پس از  می
اداره  نی ا  نیب برقرار شد. در  و سپس    «ونیانقالب  ی»صدا  ییویرادی  برنامه   یدو گروه 

کاری هم  شدند نیزکه از بغداد پخش می  «سروش   ویراد»  باالخرهو    «پرستان  هنیم  وی»راد
  آن که ارگان خبری و سیاسی    « باختر امروزی»  ه ی نشراز طریق    ی جبهه مل  یافت.ادامه  

 کرد.می  این سازمان کمک  مجاهدین به   سازمان ات ینشرها و بود، در چاپ و پخش بیانیه 
  

 سازمان  خارج   یهاتماس

از    نیمجاهد  سازمان از  13۵2سال  خلق،  فلسط  قیطر،  جبهه    ینیسازمان  با  الفتح 
بر    بخشآزادی ارتباط  ظفار  اعضاخلق  از  تن  چند  و  کرد  برا  یقرار  نیز  را    ی سازمان 
از جنبش چریکی روستایی و  و همپشت جبهه    یهاکمک چنین دریافت تجارب رزمی 

 ظفار فرستاد. بهکوهستانی 
از کانال ارتباطی مجاهدین با جبهه  ، تقی شامخی، از اعضای سازمان،  13۵2در سال  

آن منطقه رفت. وی به مدت دو سال با رزمندگان جبهه ظفار همکاری  بخش ظفار به آزادی
دستیابی به تجارب جنبش چریکی روستایی و کوهستانی و آشنایی با آن    وی  کرد. هدف
  1منطقه بود. 

همواره مورد   یالدیسده نوزدهم م  از  ،ژئواستراتژیک  تیموقع  لیدلبه  ،کشور عمان
امارات عربی و  در راخود نفوذ  ن یشتریب ایتانیبود. بر ایتانیویژه بربه یغرب یهاکشور  توجه
گرا چپ  یهارو یازن  یجنبش  یالدیدهه شصت مکرد. در  در کشور عمان اعمال می ویژه  به 

  ی جنبش در فضا  نیظفار شکل گرفت. ا  التیاکرد در  می  تیاستقالل عمان فعال  یکه برا
  ، یستیالیو جبهه سوس کسویاز  یغرب یهامورد توجه کشوربین شرق و غرب،   جنگ سرد

از سو  یشورو  و   نیچ ا  گرید  یو کوبا  به   رانیواقع شد.   یهااز کشور  ابتینو عربستان 
 قیاز طر  یستیالیسوسو جبهه    ندکردمی  یاز سلطان قابوس پادشاه عمان جانبدار  یغرب

جنبش ظفار کمک به  ،کردحکومت می  یجنوب  منی  که در   منی  خلق  کیدموکرات  یجمهور
 2. دیرسانیم

 
لبنان بازگشت، با تغییر ایدئولوژی در سازمان، از ادامه همکاری به  تقی شامخی از ظفار   13۵3در سال    .1

 با مجاهدین خودداری کرد. 

 .  دانجامی  شکستبه  13۵4تا    13۵1ی  هادر سال  رانیای  نظام  یبا مداخلهظفار،    جنبش.    2
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 منی  جمهور  سبا معاون رییدو عضو سازمان  راه  هم  ،شناس حق  تراب  13۵3سال    در
پانزده دق  دارید  یجنوب برنامه   قهیکردند و از آن پس هر روز   یساعته کی  ییویراد  یاز 
. در گرفتیقرار م نیمجاهد اری در اخت شدی عدن پخش م ویکه از رادظفار« جبهه خلق  »

آن در بخش   یبرنامه که صدا  نی بود. ا یی ویراد رنامهب نیازار کارگ  ،یمرتضا خاموش ،آغاز
چند تن از اعضای سازمان  ادامه داشت.    13۵7تا سال    شد،ی م  ده یشن  ی خوببه   ران یا  یجنوب

جمله این  مجاهدین نیز برای کمک به جبهه خلق ظفار به این منطقه فرستاده شدند. از  
بودند که در پشت جبهه به خدمات بهداشتی و درمانی   و محبوبه افراز  افراد، رفعت افراز

  1پرداختند. می
 

 های اسالیم مارکسیست

که    زمانی،  13۵0  وری( در شهرنیسازمان )مجاهد  یاعضا  یگسترده  یهایریاز دستگ  پس
نشانی    هنوز و  نام  هیچ  اعالم    یبراسازمان  بودخود  از ،  نکرده  ساواک 

 ی مایس»کتابانتشار  . پس ازکردمی عنوان اعضای» نهضت آزادی« یاد به دستگیرشدگان
در  ساواک    .شدیم  دهیدو اسالم   سمیاز مارکس  ی، وجوه مشترک«، که در آنمسلمان  کی

   2نامید.ی م «اسالمىهاى »مارکسیسترا،   نیخود، سازمان مجاهد یفریبانهعوام  تبلیغات
را  ها آن  دیکوشیمهای مبارز، رشد و گسترش سازمان زا یریگش یپ یشاه برا میرژ

 هاستیکمونستا  ار  نیداشتند بدنام کند. در ا  یمذهب  شیکه عموما گرا  یر برابر افکار عمومد
  برچسب را نیز با استفاده از    نیکرد و بعد مجاهدمتهم می  یفسق و فجور و خرابکاررا به 

 جامعه قرار دهد.   یمذهب انیدر برابر جر تا هر دو را نشاندیمها آن در کنارمارکسیستی، 
رو و سردرگم نشان دهد. از این  تیهوبی   ،یسازمان را ضد مذهب  نیا  دیکوشی م  میژر
 پاسخ گفت.   میاتهامات رژ به  ییه یانیبا پخش ب نیمجاهدسازمان 
 

 
های جنگ ظفار« از زنده یاد محبوبه  انقالبیون عمانی، یادداشتکتاب»همراه با  به  . برای اطالعات بیشتر1

 نسخه الکترونیکی این کتاب در سایت »اندیشه و پیکار« در دسترس است. مراجعه کنید.    افراز

 . 26۸ساواک، صفحه    یتیمقام امن،پرویز ثابتیکتاب »در دامگه حادثه«، گفتار  برگرفته از    .2
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 اتهامات رژيم  پاسخ به

عنوان  ه یانیب،  13۵2خرداد    30در   با  پاسخ  یی  در  ایران  خلق  مجاهدین  »بیانیه سازمان 
رژیم«به  اخیر  که  اتهامات  شد  صادر  خطبه ،  م  البالغهنهجاز    ییبا  این  شدی شروع  در   .

با    هیانیبشد.  بود دفاع میگرفته    شیکه سازمان در پ  ییاز مبارزه  ییصفحه  2۸ی  بیانیه 
ها... احمدزاده  ها،ییرایکت  ها،یح مفتا  ها،یی خلق، صفا  انییسازمان فدا  یبزرگداشت شهدا

اند که  گام برداشته   ییهر دو در راه مبارزه  هاستیمبارز و کمون  نیمجاهدکه    کردمی   دیتأک
 است.   یحکومت عدل و برابربه  دنیگران و استبداد و رسستم  یگوننهدفش سر

 : میخوانی م ه یانیب این در
 استثمار شده در برابر  یهارویاست که در آن ن  یطبقات  تاینبرد ماه  کی  نبرد ما -

به   یهاروین ما  نبردند....دشمن  در  کننده  ااستثمار  و  یرانیظاهر  ادعا به   است 
 یدادگری ب  هی که عل  یستی.... آن مارکستکاریاستثمارگر و جنا  تایماه  یمسلمان، ول
که اسالم داده   دهدیرا انجام م   ییهادستور  مانهدرست    زندیمبارزه مدست به 

 .است

 
و خود  شودی آغاز م البالغهنهجاز  ییکه با خطبه  مینیبی را م یسازمان هیانیب نجایدر ا

و مسلمان  واکاواما    دکنمی   یمعرف  یاسالم  یدئولوژیابه   بندیپا  را  از    نیا  یدر  سازمان 
جاپا» نما  اآشکار  ،سمیمارکس  یطبقات  لیتحل  یمبارزه«،  بدکنمی   یی خود  ی ه یانی. 

استثمار کنندگان    هی استثمار شدگان عل  ی طبقات  یسازمان را مبارزه  نیامبارزه   ،مجاهدین
 . دکنمی یمعرف

  
با    هیانیب. و  دکنمی   ید کأمبارزه ت  دانی وحدت در مآشکارا به   ، هیانیب  نیا   سیپانو  شعار

 رسد: پایان می زیر به جمله 
خلق در برابر دشمن مشترک.   یرزمنده یهارو یهرچه استوارتر باد وحدت ن -

   .بخش خلق ییهاباد مبارزه مسلحانه ر  رتریگیو پ ترق یتر و عمهرچه گسترده

 

  با یپارچگکی  است. شعار  فراتر رفته   یمذهب   یدئولوژیا  یهامرز  از  ،هی انیب سیپانو
که در   یهنگام  است.  مارکسیستی  فعال  هایگروه سویی با هم امیپرزمندگان خلقی،  

ها آن و ندکنمی  چپ جدا  یهاگروه انیخود را از زندان هسفر ی سنتیهایها، مذهبزندان
 فشارند. پای می هامارکسیستخود با   ییسوهم ، مجاهدین بر شمارندی را نجس م
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 ن، یاست که ضمن دفاع از آرمان سازمان مجاهداین  ه یانیب ن یقابل توجه در ا  ینکته
 همانطور که از شهادت  رانیکه مردم مسلمان ا  گویدمی پراکن شاه  دروغ  میرژخطاب به 

متأثر هستند. از    یز ن  ستیکمون  ن یاز شهادت مبارز  شوندی بر افروخته م  ی اسالممبارز   کی
را با مردم خدشه دار نخواهد کرد ایشان    وندینیز پ  نیمجاهد  دنینام  ستیرو مارکساین 

 1.مضمون(به  )نقل 
 

 ن یو سازمان مجاهد  تیروحان

و ایشان    توانست ازاز نگاه مجاهدین، روحانیت نیز گروهی از مردم بود که سازمان می 
امکاناتی که در اختیار داشتند برای پیش برد مبارزه با رژیم شاه استفاده کند. در این راستا  

  از     تبعیت  به معنای دنباله روی یا      تماسی با عناصر روحانی گرفته شده، هرگزهرگاه  
 نبوده است.  ها آن

 و  یفکر داتیتول زیبرده بود، از ست یعلم پ ت یو حقان ییکاراکه به  نژادف یمحمد حن
  در   یفکر  یرهبر  تیصالحرا فاقد  ها  آن  برد ورنج می   ،متعارف با علم روز  تیروحان  یعمل

پیمان  ی چنین دیدگاهی، سازمان مجاهدین هرگز روحانیت را همبر پایه دانست.  جامعه می 
 دانست. و شریک استراتژیک خود نمی 

مجاهد  انگذاربنیان که    ،طالقانی  محمودد یس  اهللت یآ زمان    نیسازمان  از  را 
قرار   زیرزمینی سازمان    نیا  لیتشک   انیدر جر  شناخت،یم  یدر نهضت آزاد  شانتیعضو

 .کردمی   تیگرفته بود و همواره از آن حما
ان و اعضای سازمان، با گروهی  گذاربنیانبرخی از    13۵0های سال  پیش از دستگیری

در انجمن    و سعید محسن  نژادحنیفو حتا رابطه داشتند. در دورانی که    ییاز روحانیون آشنا
اسالمی دانشجویان فعال بودند، از برخی روحانیون برای سخنرانی در این انجمن دعوت  

بر قرار    یی ی آشناند و از این راه با بسیاری از روحانیون سرشناس آن زمان، رابطه کردمی
بودند.   این روحانیون می کرده  ازاز جمله  آیت طالقانیاهلل  آیت توان  بهشتی،  مرتضا  ،  اهلل 

 برد.نام  غفوریگلزاده علی و  ، محمدتقی جعفریمطهری
ی همان  وجود سازمان مجاهدین پی بردند، بر پایه به که  این   روحانیون پس ازبرخی از  

 جانبداری کردند.  ها آن  شناخت و اعتماد پیشین، کم و بیش، از

 
 «. کاریو پ  شهیاند  »انتشارات  ت یسابرگرفته از آرشیو اسناد سازمان پیکار، در    1.
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های مذهبی بودند، سیمای بیرونی  از آنجا که بیشتر اعضای سازمان فرزندان خانواده 
عنوان مجاهدین به   سازمان  13۵0سازمان شکل و شمایل مذهبی پیدا کرده بود. از سال

 شد. می شناخته  یاسالمهای روشنفکری و اندیشه دارای بزرگترین گروه مبارز 
 ی حاکم دراندیشه به   شانمعنای اعتقادبه   نهواداری روحانیون از سازمان مجاهدی

با تفکر حاکم بر این سازمان، از    ییاین سازمان و خط مشی آن نبود. بسیاری بدون آشنا
های آموزشی سازمان با خبر بودند،  کتاب  یمایهند و برخی که از درونکردمی آن جانبداری  

دادند. از آنجا پشتیبانی از آن ادامه می چنان به با نادیده گرفتن اختالف عقیدتی با آن، هم
ی مبارزه وجود نداشت، وجود  راز مجاهدین در صحنهتکه هیچ نیروی مبارز مذهبی هم

ظاهرا مذهبی با مشی چریکی  این نیروی مبارز  به ها  آن   شد.شمرده می این سازمان غنیمت  
 ند. کردمیهواداری از آن افتخار بالیدند و به می

بازار و    اننیو متد  ونیاز روحان  گرید  ی راه با برخنیز هم   یرفسنجانیهاشماکبر  علی 
 هواداری از اینبه   ،ی داشتندمذهب  شیگرای که  انتفاع  ر یغ  یشمدارس آموزاندرکاران  دست

   سازمان برخاست.
های ایدئولوژیکی سازمان مجاهدین از مبانی دینی ارائه  کتاب   تعبیر و تفسیری که 

راه و که اعتقادات دینی نه تنها ضد علم نیست، بلکه هم   کردمی بود، چنین وانمود    داده
اندیشان سو با علم روز و مدرنیته بوده است و خواهد بود. چنین دیدگاهی، بسیاری نو هم

  ی ی خود در صحنهسازمان مجاهدین را سخنگو و نمایندهخود جلب کرد. ایشان  را به  دینی
 ستند. آن دل بپنداشتند و به سیاسی و اجتماعی روز 

آیات   از  تفسیرهای سازمان مجاهدین  از  از روحانیون و طالب علوم دینی،  برخی 
یی از  های مجاهدین جلوهدر نوشته ها  آن   بردند.، بهره می البالغهنهجهای  خطبه  و  قرآن

 ستودند.را می  شاندیدند و درک »خردمندانه« هماهنگی مفاهیم دینی را با علم روز می 
اهلل انواری در زندان رفته بود و از پشت  به دیدار آیت  مرتضا مطهری  اهللآیتروزی  

خوبی میله  بسیار  جوانان  باش،  زندان  در  مجاهدین  مواظب   « بود:  گفته  انواری  به  ها 
 پاسخ گفته بود:   در مطهری لحاظ دینی چطور؟«. هستند«. آقای انواری پرسیده بود: »به 

 1شان از من و شما هم بهتر است«.قرآن  تفسیر» نگران نباشید، 
آیت اروحانی چون  طالقانینی  منتظریاهلل  ضمن    یرفسنجانیهاشمو    مطهری   ،، 

 شدند که از مجاهدین حمایت کند.  اهلل خمینی نیز یادآور می آیتپشتیبانی از مجاهدین، به 
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  نوعی های سازمان مجاهدین به ی کتابدیری نپایید که برخی از روحانیون، با مطالعه
دوگانگی در ارتباط با این سازمان دچار شدند. از یکسو سازمانی مسلمان و مبارز بود که  

 سازمان با اسالم مورد قبولی دینی این  افتخارآمیز بود و از سوی دیگر، اندیشه  شانبرای
 خوانی نداشت.  همها آن

یی به گروه خارج از کشور ، در نامهکردمی، سازمان را رهبری زمانی که رضا رضایی
 سازمان نوشت: 

های نفیسش زند ولی فردا که قالیحاال آقای رفسنجانی از حمایت از ما دم می -
 1پایش بکشیم معنای حمایت از ما را خواهد فهمید. از زیر را 
بنیانگذاران دستگیرشده   ی، هنگام13۵1در بهار   سازمان در شرف   یکه رهبران و 

برا  بودند،اعدام   اعدام   یجلوگیر  یسازمان،  پشتیباناز  و  به   یها  زندانیان،  توجه  از  جلب 
  ، ی. در همین راستا نیز حسین روحانپرداخت  یایران  یهاو شخصیت   ی المللبین  یهاسازمان

اهلل از آیت  در نجف رفت. روحانی  یاهلل خمیندیدار آیتبه   سازمان مجاهدین   یگدنماینبه 
که در خطر اعدام قرار کسانی    و  یاز مبارزین زندان  یدر پشتیبان  ییخواهش کرد تا اعالمیه 

  ، کردمی یخود ارزش گذار یاسالم اریرا بر اساس مع زیهمه چاهلل که داشتند، بدهد. آیت 
 اطالع است.  بی  سازمان اینکرد عملاعالم داشت که از هدف و  

آن سازمان مطلع باشد،    از تفکر حاکم بر مجاهدین و اهداف   اهللکه آیت  آن  یبرا
  اهلل با وی دیدار کرد. روحانی آیت  در منزل  هفت جلسه در خالل یک ماه  یط  یروحان
در این دیدارها، نظرات سازمان  شت.  گذا  ی سازمان را در اختیار و  یموزشآاز فرهنگ    یبخش

مسایل جامعه به  ش ی ایدئولوژی، استراتژی سازمان )مبارزه مسلحانه( و رویکرددر زمینه
انقالبات اجتماعی،    یبا بیان تاریخچهروحانی    ،. عالوه بر آنه شداهلل توضیح دادبرای آیت

های »راه انبیاء ی کتابمایه موضع ضد امپریالیستی سازمان را به اطالع وی رسانید. درون
اهلل بازگو شد. آقای راه بشر« و کتاب»سیمای یک مسلمان، امام حسین« نیز برای آیت 

را   با معاویه  امام حسن  امام حسین، که سازش  از کتاب  از خواندن بخشی  خمینی پس 
یی که روحانیون به فکرشان خطور نکرده بود، توجیه کرده گونهه یی نو و زیرکانه، ب یوهشبه 

اهلل از زندانیان سیاسی و دادن خواستار حمایت آیت  روحانی    بود، با شگفتی ستود. در پایان
این زمینه شد.  اعالمیه  را    یاهلل خمینآیت یی در  نظرات خود  ماه،  از یک  صورت ه بپس 
 ارائه داد.   یارنوشت
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  ی تکامل داروین و نیز مشاصل  به   شانکه مجاهدین از قیامت داشتند، اعتقاد  یتوجیه
انتقاد آیت  ،سازمان  یچریک که در آن با    ییاعالمیه از دادن    وی  بنابر ایناهلل بود.  مورد 
 اعدام

شود،   مخالفت  سازمان  آیت  یخودداررهبران  به کرد.  افکار اهلل  که  بود  گفته  نزدیکانش 
 . است یاران فکارا مجاهدین شبیه 

برخ  یرفسنجان   روحان  گرید  یو  از    ونیاز  که  مجاهدین، هنگامی   یبانیپشتهوادار 
   سخت انتقاد کردند. کاراین از ، با خبر شدند، نیاز مجاهد ینیاهلل خمآیت نکردن

 های هجزوهمان زمانی که آقای رفسنجانی از هواداران پر و پا قرص سازمان بود، به   
 منتشر شده در این سازمان ایراد داشت: 

زبان ساده« مارکسیستی .... آقای رفسنجانی معتقد بود که »کتاب »اقتصاد به  -
ایم...اگر ایشان نقدی دارد نظریه ارزش اضافی را پذیرفته گفتم ما من می  است.

  1ما ارائه ندادند. ولی آقای رفسنجانی نقدی به . بنویسد...

  ن یجوان دانش آموخته تا سطح اجتهاد، که با سازمان مجاهدی  روحان  ،یمحمد منتظر
  و   سمیبا مارکس  دی با  نیکه مجاهد  نی بر ا  د یخاطر خود را با تأک  یدر ارتباط بود، دغدغه 

  2.کردمی  انیکنند، ب یمرزبند سمیالیماتر
  بیانیه »  انتشارکه دستی هم در مبارزه با رژیم شاه داشتند، تا    یهواداری روحانیون

 ادامه داشت.   13۵4« در ایران ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلقاعالم مواضع  

 

 م یو تصم برریس یهاجمع

را سال پاکسازی و نابودی جنبش چریکی تعیین کرده بود و از دستگاه   13۵2سال    شاه،
هیچ اثری از جنبش چریکی باقی نباشد. بودجه  کوبگر خواسته بود که طی پنج سال  سر

نیرو   یبراساواک   با  مدال و    یچریک  یهامبارزه  پاداش و  بود. دادن  یافته  ارتقا افزایش 
گشاده انجام   یدرآورند، با دست  یتور اندازند و یا از پارا به   ییککه چر  ییهاآندرجه به 

دست آوردن پول ساواک، در طمع به   یگشت  یهاکانیپرژیم، در   یضربتان مامور.  شدیم
و   یتمام وسائل رزمبا  ها  آن  .زدندیشخم م  یتیامن  یصانهیحر  یهانگاهو مقام، شهر را با  

نابرابر با   یها درجنگشهر   یناپیدا  یبودند که در زوایا  ییهایکیافتن چردنبال  به  یتجسس
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قرار    هاگاه و بیگاه در سطح شهر در تیررس این نیرو  بودند و  ریدرگسرکوبگر    یهاروین
را که   یساختگ یهاها و توبه شب دروغهر   ی. تلویزیون دولتافتادندیمدام و به  گرفتندیم
 تبلیغات.  دادی م  شیتولید شده بود نما  ،یزندان  یهابر چریک  یروانو    یجسم  یهاشکنجهبا  

 ادامه   همواره  یدولت یهادر شبکه یو سرخوردگ ی یاس و نومیدپراکندن   یبرا  گسترده
 داشت.

مانده در بیرون شماری از اعضای باقی، انگشت13۵0های شهریور  پس از دستگیری
روال به را آن   دوش گرفتند تاراه گروهی از هواداران پیشین، بار سازمان را به هماز زندان به 

کاری و تصمیمات خودسرانه م ریخته بود و خردهههای آموزشی به گذشته بازگردانند. برنامه 
 های دراز مدت را گرفته بود.  در گوشه و کنار سازمان جای برنامه ریزی

و    یخودنگر  کم،کم بینش  با  برخورد  مبارزه  و  رایج  روش  سازمان  فکر شد.  در 
  در ذهن بسیاری از اعضا بیش از پیش    نادرست سازمان  کردو عمل  هاضعف  ییابریشه
 بود.  هایی سازمان از نارسا پاالیش یوسیله  کرد سازمانعملانتقاد از  شکفت.می

تری از در سطح گسترده  ی دئولوژیا  رییاز تغ  ییهانمود   13۵2سال    یانیپا  یهاماه  از
 رونیزمان در درون و بهم  بایتقر  شه،یدر اند  یسی. دگردشدیممشاهده    نیمجاهد  یاعضا

 با خبر باشند.   گریگروه د یش یاز دگراند کدامچیکه هاین بدون  شد،یزندان احساس م
  تصمیم گرفتند   و بهرام آرام  اعضای مرکزیت سازمان، رضا رضایی  13۵2سال  آغاز    در
ی سازمان کرد دو سالههایی که سازمان را گرفتار کرده بود، عملبرون رفت از چالشبرای  

    تقی شهرام محمد از فرار    شاندکی پی  بشناسند.   ش راو نقاط ضعف و قوتکنند  را بازبینی  
چند گروه از  ی سازمان در دستورکار قرار گرفت.  کرد دو سالهی، بررسی عملاز زندان سار

محمدابراهیم  ،  محمد یزدانیان  ،رضا سپاسیعلی،  بهرام آرام  تیبا مسئول  یسازمان  ی کادرها
هر گروه از سه تا شد.    لیتشک  ،یواقففیشر  دیو مج  یرازیشزادهفیشرجمال    ،جوهری

شد   بنا  داشت.  که »جمع گروه  ن ی اچهار عضو  تصم  یبررس  یهاها  شدند،  نا   م«یو  میده 
سالهفعالیت دو  را    (13۵2_ 13۵0)  یهای  و    ینظام  ،یاسیس  یهانه یزمدر  سازمان 
  و   سندابشن  یزمان  یبازه  نیضعف سازمان را در ا  ایقوت و  نقاط   ،کنند  یبررس  یالتیتشک
در اختیار را    سازمان  یجانبههمه   یبازساز  یبرا  بمناس  یو راهکارهاها  ی بررسی نتیجه

 دهند.مرکزیت، قرار 
(، در راستای تقویت رهبری سازمان،  13۵2)اردیبهشت    تقی شهراممحمد پس از فرار  

 گاهیجااز زندان، او را در سازمان تا  تقی شهرام  فرار محمدمرکزیت سازمان پیوست. او به
او    یتیشخص  یهایژگیو و  هایبا توانمند   ازیامت  نیکه ا  یهنگام  .دیباال کش  قهرمان  کی
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با ورود او  کرد.میرقیب از زندان بی رونیدر ب ماندهیباق یاعضا نیاو را در ب خوردی گره م
 تر از پیش شد.  اندیشی در مرکزیت سنگین ی نو( کفه 13۵2مرکزیت سازمان )خرداد به 

  ی ریدرگدر  ییبود که رضا رضا افتهین انیپا  م«یو تصم یبررس یهاهنوز کار »جمع
  خود را از دست داد. ی  ا سابقه عنصر ب   ت یمرکزو    (13۵2خرداد    2۵)  جان باخت  سیبا پل
 بدون چون و چرا بهرام آرام،    ت،ی مرکز  گریعضو دتقی شهرام نسبت به برتر محمد   تیموقع
در کمیته مرکزی جانشین    تقی شهراممحمد ،  پس از رضا رضایی  ،بنابر اینشده بود.    تیتثب

کشته  از  پس  ماه  یک  شد.  رضاییاو  رضا  شاخه ی،  واقفشریف   مجید ،  شدن  در   یکه 
 در آمد. یکمیته مرکزعضویت در فعال بود، به او یالتیتشک

 سازمان شتاب کرد  عمل  یبحث و بررسبه  تقی شهراممحمد  یرهبربه   دیجد  تیمرکز
اواخر سال    دیبخش ی گرفت. کادرها  انیپا  م«یو تصم  ی»بررس  یهاکار گروه   13۵2در 
ها در کنار  کردن نتایج بررسیبرده در باال که در این بررسی شرکت داشتند، در پیادهنام

  ر یی، روند تغتقی شهراممحمددر کنار    هاگروه   مرکزیت سازمان نقش کلیدی داشتند. این
  1  .ندسازمان را رقم زد یو بازساز یالتیو تشک یآموزش استیس

 

 سازمان  ینظرات کادرها یبند جمع

با    تیمرکز جد  پیشنهادنظرات    بندیجمع سازمان،  راهکار  عنوان    دیشده،  با  را  سازمان 
کادرها« در دستورکار قرار داد.  آموزش    دیو تجد  یکادرساز  ،یدرون  کیدئولوژی»مبارزه ا

 شد:  انیب ریشرح زبه  م«یو تصم ی»بررس یهانظرات گروه  یدهیچک
پس از   یهاو ماه 13۵0ماه  وریساواک در شهر یدنبال ضربات وارده از سو به  -

خونرآن،   دچار  واقع  در  به  یمغز  یزیسازمان  رهبر  یمعن  نیاشد،  و   یکه 
خود    یپا  یرو قادر نبود رو  نیخود را از دست داد و از ا  یجانبههمه  ی کادرها

قبل از    ستیبای م  یمار ین بیا  یمعالجه  ینداشت. برا  یو وضع متعادل  ستدیبا
 یجاسرنوشت سازمان، به و    ندهیآو دراز مدت، به   کیاستراتژ  یدیو با د  زیهر چ

به  روزمره  اقدامات  و  اقدامبرخوردها  و   یعنیشود،  پرداخته    ی اساس  یبرخورد 
و امثال   نیاشهرام پهلوی چون ربودن    یازدهاجتناب از اقدامات عجوالنه و شتاب 

افراد    کیکایرابطه حفظ    نیو در ا  التیمسائل تشکبه   اختنمتقابالً پردآن و  

 
ساله   2۸، مهندس دانشگاه تهران، بهرام آرامفارغ التحصیل رشته ر یاضی ساله،  26تقی شهرام، محمد .1

 مهر)شریف کنونی(، بودند. ساله، هر دو فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی آریا  2۵واقفی،  و مجید شریف
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کنترل   و  پلآنسازمان  مقابل  در  ا  سیها  البته  در    نی که  تنها  کنترل  و  حفظ 
همان    نیو ا  دیگردیم  ریپذامکانها  آن   کیدئولوژیا_ یاسیچارچوب آموزش س

به  یزیچ سازمان  که  خصلتو    ،کسویاز    یرهبرضعف    لیدلبود    ی هاوجود 
  ی معالجه  یجاو به بدان نپرداخت    ،گرید  ینظرانه از سوو تنگ   ییبورژواخرده
به   یاساس سازمان، دست  سرپا  ی سر  کیبحران  نقش  که صرفاً    ییمعالجات 

ا  و  را داشتند زد    د یسازمان و تشد  تی موجب بدتر شدن وضع  خود  نیمُسَک ن 
 . دیگردبحران آن 

چه  سازمان، آن  یگذشته  ت یاز اوضاع و فعال  یلیو تحل  یابیارز  نیاکنون با چن  هم -
آموزش  پرداختن به   یعن یالذکر،  فوقبردن ضعف    نیبدان پرداخته شود از ب  دیکه با
از حرکت ها آن  افراد سازمان و خارج ساختن یالتیو تشک کیدئولوژیا_ یاسیس

امکان تحقق دارد که قبل از همه،    یبرنامه در صورت  ن یا  و  باشدیم  یخودبخود
کنند    یمسئله برخورد جد  نیآن، با ا  یکادرهاو    سازمان  یو رهبر  تیخود مرکز
 1ببرند.   نیجا که در توان دارند از بتا آن  نهیزم نیخود را در ا یهاو ضعف

 
در برنامه   ،یالتیدرون تشک  ییصورت جزوهنتشار بهاها پس از  بحث  نی ا  یبندجمع

 سازمان گنجانده شد.   یآموزش
درسه   الت،یصورت گرفت. تشک  یدیجد  یارائه شده، سازمانده  یهاپیشنهاد  رویپ  

شاخه قرار گرفت.    کیدر رأس    ت،یسه عضو مرکزاز    ک یشد و هر    یبندشاخه دسته 
(،  می)مر  جعفرعالفرزایشامل طاهره م  شهرام  یتقمحمد  تیتحت مسئول  یاسیس  یشاخه 

  ن یمی، سبهرام آرام  یسرپرستبه   یبود. شاخه نظام    رضا سپاسیعلی و    کفشـنیعـبداهلل زر
با   یکارگر  ی. شاخهگرفتی را در بر م  اهلل میثمیلطفو    محمدابراهیم جوهری  ،یصالح
محمد   ، یجواد قائد ،  افراخته  دی وح ،انیزمرد الیل یراهاز هم یواقفف یشر  دیمج تیمسئول

  ت یفعال  یفه یشاخه، وظ  نیبرخوردار بود. ا  لبافهیصمدو مرتضا    یشاهسوند  دیسع  ،یزدانیان
 عهده داشت.  به  یها و مراکز کارگرسازمان را در کارخانه

 نشده بود  دهیسازمان کش  یدئولوژیچارچوب اهنوز بهها  بحث  یمرحله، دامنه   نیا  در
راستاو    ادامه در  اما   س  یشه یر  افتنی  یدر  مباحث  به   ،یالتتشکی_ یاسیانحرافات 

درنمی   انحرافات  یابیشهیر.  د یانجام  کیدئولوژیا بدون  ا  توانست    ی دئولوژینظرگرفتن 
 .  ابدیسازمان ادامه 

 
 . 93و    92صفحه    یروحان  یاحمد   نیاز حس  «رانیخلق ا  نیسازمان مجاهدکتاب »  رفته از  گبر  1.
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چک  یتیامن  اتیتجرب به   ییهابحث  یده یو  زندان  درون  از  با    دیرسیم  رونیبکه 
  ی« داخل  یهینشر  »  نامبه بود که    یاتینشر  مایهدروناز زندان،    رونیب  یاعضا  یدستاوردها

سازمان    یاز برنامه آموزش  یو بخش  شدیمنتشر م  رونیدر ب  ی«نظام  _ یتیامن  یهینشر»و  
 دیمجدوران  نیدر اداد. را بازتاب می  سازمان  یجمع تفکردر  یدگرگون ات،ینشر  نیبود. ا
   1عهده داشت.را به سازمان  نظامی_ یتیامن یهینشر تیمسئول واقفیشریف 
 

آورند، بدیهی است که نگاهی مبارزه روی میافرادی که برای تغییر در شرایط موجود به
 یعیطب  یده یپد  کی برای این افراد یدئولوژیا  رییتغباورهای موروثی خود بیندازند.    به  هم

با   که  رو  یپذیرتاثیر است  آگاهی،    یتجرب  یهاددایاز  رفتن سطح  باال  مو  و   زدیخیبر 
، آبشخور تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین، همان  بنابر این  .دکنمی  غربالرا    اعتقادات
عدالتی کشیده است.  بی   مبارزه علیه یی است که اعضای این سازمان را به انگیزه     احساس و

را دنبال نوگرایی  تغییر و  این کنمی   همان خاستگاهی که  از  را د.  ایدئولوژیک    رو، تحول 
 سازمان نسبت داد. یاعضااز  یانگشت شمار ایفرد  کی یخواست و اراده توان به نمی
 

صورت    ر یسازمان در دوسال اخ  یهای گذشتهکه از اوضاع و فعالیت  ی لیتحلتوجه به   با
مهم گرفته   وظبود،  ب  ،یالتیتشک  فه یترین  بود. پس    ن یاز  ناگوار  عوارض  آن  بردن علل 

و شتابزده،   یخودبخود  یهااز حرکت  یریشگیو پ  یالتیو تشک  ی اسیآموزش سپرداختن به 
از آموزش   شیموفق باشد که پ  توانستیم  یدر صورت  ییمه نابر   نیکرد. چن  دایپ  تیفور
 رهیخود چ  یهاو بر ضعف   نندیآموزش بب   تیمرکزعناصر  ها و خود  سازمان، کادر  یاعضابه 

موازات  شوند.   آموزش   یخودسازبه  مرکزیت،  و  آموزش   عناصر  برای  راهکارهای الزم 
 قرار گرفت.  هر گروه مسئوالنیی در اختیار جزوه صورتبه ی سازمان، اعضا

نقطه    کی  عنوانبه   ییبورژواخرده  یهانامبرده از خصلت   یهالیگرچه در تحل  نجایا  تا
ااما به   شدیم  ادی  ضعف  یبود. در ادامه   امدهیوارد ن  ییسازمان لطمه   ی دئولوژیچارچوب 

مباحث  کم به سازمان مطرح شد و کم   یالتیتشک_ یاسیانحرافات س  یابیشهیها، ربحث  نیا
و   هایکاست  تیمسئول  رش یبا انتقاد از خود و پذ  سازمان  یبار، رهبر  نی. اد یرس  کیدئولوژیا

  ک یدئولوژیدر چارچوب ا های گذشته را فعالیت  ،یالتیو تشک  یاسیسی  زمینهانحرافات در  
بررسبه   ،در درون سازماننیز   اعضااز کادر  یاریبس گذاشت.  ی نقد و   یبا سابقه   یها و 

 یجه یشرکت داشتند. نت  ی«التیدرون تشک  کیدئولوژیا  رزهمبا» مدت سه ماه در  سازمان به 

 
 .است  موجودپیکار  سایت اندیشه و  در بخش آرشیو  این نشریه    چندین شماره از   .1
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در   تقی شهرام محمد    یرهبربه     یمرکز  تهیتوسط کم  بندیجمع ها پس از  شنودوگفت   نیا
 منتشر شد.  «سبز»جزوه  نامبه  یالتیدرون تشک ییجزوه

 

ا  دشوار مبارزه  طیشر

   نیروهایاند.  جدید سرگرم  یهاآموزش نیرو امن خود به  یهادر خانه  یشهر  یهاچریک
ها  آن   شدند.هر ترفندی متوسل میها بههای تیمی  چریکامنیتی رژیم برای کشف خانه 

را   ییمنطقهداده بودند. ، گسترش ییکوچه رهر محله و هو کنترل خود را به  بیبرنامه تعق
اماکن    گشتند.می ها، کوچه بکوچه و خانه بخانه را  چریک  یوجوجستو در    ندکردمیق  رُقُ

و   موقت  مسافرخانه مسکونی  هتلها  تمام  شناساو  کارت  خود  مشتریان  از  باید    یی ها 
و  می مسافران  گرفتند  به لیست  روز  هر  را  امنیتی  خود  ی همه   دادند.می گزارش  مراکز 

حرفه  یهاآژانس  و  شغل  باید  را    یمسکن  مسکن  جویندگان  و  خود  رسی برمشتریان 
مشخصات  ند  کردمی برای  قراردادکه  را    یکسانو  خرید  اجاره  ی  میا  بستند،  ی مسکن 
 دادند.گزارش می کالنتریبه 

کرایه اتومبیل، همه   یهاشرکت  ی و رانیتاکسهای  بنگاه  ،یبین شهر  یهااتوبوس 
مرکز امنیتی  بود به ظن می هر مسافری را که مورد سوء  ،با چشم و گوش باز  بایستیم

ماشین   یهاشرکت ند.  کردمیمعرفی   فروشندگان  نشر،  و  فاکس  یهاچاپ   و  تایپ، 
با قصد    ی. تا مبادا فرد دادندیساواک گزارش مزیراکس، باید لیست مشتریان خود را به

 ها بهره گیرد.از این دستگاه میمخالفت با رژ
  ی در پستو  ،ییکلبه و یا حجره  یدر تنگنا  ،یاجار  یهادر اتاق   یشهر  یهایکچر

ها، در شهر  یپنهان از زوایا  یبزرگ، در کنج  ییکوچک، در کارخانه  یکارگاهدر    ،ییمغازه
خود را   ی مخفو دشوار  یو ارتش، بار زندگ پلیس، ساواک  یدریده و جویاگریز از چشمان  

ها . چریک ندیبودند پاسخ گو   رفتهیکه پذ   یی جان فرسا  یها مسئولیتبه   تا   کشیدندی بدوش م
تا  که فاصله  به   یمتری لیم  کی  مرگ، ضخامتشان  بود،  پر شور    یزندگکپسول سیانور 

 را از میهن خود بزدایند و  یو نا برابر ، خفقاناین امید کهبه  دادندی ادامه م یچریک
 . دآن بگسترانن را در یو برابر یآزاد

ها راه آینده دوخته بودند. برداشت چشم به   ناپذیر،یخستگ  یهااین هنگام، چریک  تا
 کار بسته بودندآنان ارائه شده بود به به  یدرون تشکیالت  ی هاکه در کالس   را  یتصمیماتو  
 یهابود اما ضربه جلو  ها بهنگاه  .دادندی گریز با مزدوران شاه ادامه مدر جنگ و  چنان  هم  و
را محدود    یکیچر  یهاشمار، دامنه فعالیت سازمانیب  یهاو اعدام   های دستگیر  ،یپدریپ
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رهبران سازمان را    کار مبارزه،  ی  ها همه جا محسوس بود و دشوارکرده بود. ریزش نیرو
بر   ها را  باید خطا کرد.   یها را بررسوا داشت. باید درنگ کرد. باید علت ضربه   یبازنگربه 

 .پیدا کردهات گذشته ها و اشتباو راه درست آینده را از میان شکست  شمرد،

 

 ی سازمان کاوش در روش و اندیشه

  بر ی سازمان در حال رویش است. اعتراض  در روش و اندیشه   یبازنگرهای  زمینه پیش
 .دوشی آشکار مکم  کم  یکوچک تشکیالت  یهااز سلول   یدر برخ  ی درون سازمانهاویدادر

دهد که تلفات نیروهای مبارز هرگز  نشان می   ی و از خود گذشتگ  یفداکاری آن همه  نتیجه
پرسش  به را    یشی چریکم  ییکبوده است.    شدنبالکه سازمان به نیست  یی  سنگ نتیجههم
  ی شناسد. دیگری سازمان نم  یاهداف سیاس   ردپیشب  یبرا  ی مفید  یشیوهرا  آن گیرد و  می
. بیندی و حرکت ممانع رشد را آن اعتراض دارد وآن  یهای بندو شاخه  یشکل تشکیالتبه 

ها و بینند که جزوه می .  اندازندیسازمان م  ی بر ایدئولوژ  ینگاه  یدیگر، عناصر  یدر جا
مبارزه متفاوت  نگاه این دو مقوله به   اند.از مذهب و علم روز  ییآمیخته   ،یآموزش  یهاکتاب

از دیدگاه مذهب، باید علیه ظلم و ستم شورید.  خوانی ندارد.  است. هیچ کدام با دیگری هم
دهد که در دسترس ی بهشتی را می وعده   خواهد داشت.دنبال  به   یکه پاداش اخروچرا  

کاود  علم، تاریخ را می   اما  تجربه نکرده استرا  آن  حالههاست و بشر تا بنیست، در آسمان
کشد که در پایان، آسایش در زندگی زمینی را برای  یی را بیرون می و از آن حرکت مبارزه 

هد، رفاه و آسایشی است که قابل درک است  دهمگان فراهم کند. آنچه را علم وعده می 
 ی آن است.  وجوجستانسانی برای زندگی زمینی خود در و هر 

 

 کشید چالش یمها، ساواک را بهمقاومت چریک

 فعال و مخفیحضور  ،  یعملیات نظامدست زدن بهبا    ،13۵0سال    از  یچریک  یهاگروه
ها بسیج  چریک  یدستگیر  یبرانیروهای خود را    کرده بودند، ساواک نیزخود را آشکار  

چریکی، هرگاه  بود.  به  کرده  میزنده  ساواک  م  شدتبه   افتاد، دست  با  ی شکنجه  تا  شد 
نابود  را  شانیزمینزیری شبکه ها شناسایی شود و  گاه چریکیمخفی اطالعات او، تخلیه 
اش  نصیب  یپاداش خوب  کردمیی که چریکی را زنده دستگیر  مامورپیش از این،  کند.  
ها نیز آب دیده  ساواک، چریک   شیاز پ  شیو خشونت ب  هایدستگیر  یریگاوجبا  اما    شد می

 یدستگیرساواک گرفتار نشوند.  دام  بسته به دست کوشیدند  میها  چریک از آن پس،  شدند.  
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 جهینتندرت به داشت و به  راههمبه   یتیان امنمامور  یبرا ینیچریک زنده هزینه سنگ  کی
ان ساواک  ماموراز دست    واریبزرگ ماه   یهاشهر  یدریامسلح در    یها. چریک دیرسیم
 یدر تور گسترده  یکی. هرگاه چرشدیگرفته مکار  به   قاطعانه  ،. جنگ و گریزگریختندیم

گریخت و یا کشته  می   ای  .کردمی ان، شلیک  مامور  یبسودرنگ  بی  افتادی ساواک گیر م
در    بگریزد.آن    توانسته بود از   یدر تور ساواک و   ی کیگرفتن چرها پس از قرار بار شد.  می

ضامن  افتاد،  دام میان امنیتی به ماموری  هنگامی که چریکی در حلقه دشوارترین شرایط، 
 . بردی مرگ مکام  محاصره کنندگان را نیز به   ،یو با خودکش  کشیدی راه خود را منارنجک هم
ه  شدکشته و یا زخمی بارها کنند زنده دستگیر کوشیده بودند چریکی را نی که امامور

چریک زنده   یدستگیر  یخود را تغییر داده بود. دیگر برا  یشیوه   ساواک  بنابر اینبودند.  
 . دادی خود جایزه نمان ماموربه 

 

ها    افت و خی  

ها و عناصر  از کادر  یراه بود. بسیاربسیار هم  یهاافت و خیزبا    13۵2تا    13۵1  یهاسال
در  بعضی  شدند و  اعدام   یبرخی و  زندان  ینفس سازمان در تور ساواک افتادند، تعدادتازه  
علیه مراکز و    یبسیار  یدوسال، عملیات نظاماین    درجان باختند.    یخیابان  یها یدرگیر

  مبارزه را   ید صداتبلیغ مسلحانه توانسته بورژیم شاه صورت گرفته بود و  افراد وابسته به 
برساند  یبخشگوش  به  مردم  تا  اما    از  مبارزه  ،مردمعمومی  برانگیختن  هنوز  یی برای 

 دراز و دشواری در پیش بود.راه سرنوشت ساز 
دشواریهمه   رغمیعل  ی چریک  یمشخط داشت  ی  همراه  که  دنبال هم هایی  چنان 

 ایو  بیتخر اتیعمل یبرا یزیرو برنامه یآموزش سالح و مهمات و مواد انفجار.  شدیم
پر    شتریب  ،ترور را  نیرو   ی. گستردگ کردمی وقت عناصر سازمان    ی هاتور ساواک، حضور 

  ی فعالیت عرصه   ،یو ژاندارمر س یپل یهارو یحتا ن  جیبس وو برزن  یکوگر در هر سرکوب 
تردید در برابر  و  واکنش    ،یدر چنین شرایطشدت تنگ کرده بود.  نیروهای چریکی را به 

 رفت. می شمار به  یخیانت و یا وادادگاستراتژی سازمان چه بسا 
 دست و پنجه  رژیم شاه   ی تشکیالت با امواج گوناگون سرکوب از سو این زمان،   تا

و عناصر     بود  تجربه کرده  گینی را از سوی رژیم  های سهمضربهبارها،    و  بودکرده    نرم
مانده  یهمت اندک عناصر باق  ه بهربار  اما    سازمان دستگیر یا کشته شده بودند   مرکزی

 بر پیکر خود برویاند. را  ییتازه یهابار دیگر قد بر افرازد و شاخ و برگتوانسته بود 
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آسیب  به    باال  یهادر رده  مانده باقی  یاعضای سازمان،  های پر هزینه همراه با فعالیت
 آن و بر وارده یهاکرد سازمان، نگاه بر ضربه ش بر عملنگرپرداختند.  تشکیالت   یشناس

 بود.  گووگفت آورده بود، مورد بحث و دست به ش برابرکه در  ییهادستاورد
مجاهدین  مورد توجه  مبارزه    یدر صحنه  یمارکسیست  یهاحضور نیرو در این راستا  

گرفت.   این  قرار  فداییچریک   سازمانهنگام،  تا  چریک  های  عملیات  انجام  در    ، یخلق، 
  ن یالت یدر آمریکا یشهر یهاچریک  یهاتاورداستفاده از دسبا  ها آن  دست پیش داشت.

 میمبارزه با رژ  یدر عرصه   نیاز مجاهد  شیکوچک توانسته بودند ب  یهاگروه  لیو تشک
خود  از    یینماشاه  قاطع  آمد ی منظر  به   رواینکنند.  پیش   ایشان  یتکه  اهداف  برای  برد 

و    گیرندی تصمیم مها نشان داده بودند که سریع  است. چریک از مجاهدین  مبارزاتی، بیش  
 .  ندکنمی عملدرنگ بی

فدا  نیمجاهد  یاسیس  یریگسمت مجاهد  انییو  بود.   ییتوده  جیبسبه   نیمتفاوت 
توان از تهیه  گذاشتند. در این راستا می وقت و نیرو می   شو برای  دادندیم  تیاهم  اریبس

برد. در سطح وسیع نام ها  آن   پخش  و   سازمان  دان  یشه  یهاادنامهی و    یخبر  یهابولتن
های رادیوهای خارج از کوشید صدای خود را از طریق فرستنده آن، سازمان می عالوه بر  

فداییچریک اما    برساند مردم  گوش  به  کشور به های  بیشتر  و  بودند  عمل  مرد  عملیات  ، 
 شانی خود و پخش شرح حال و زندگ  یهاکشته   دنینام  دیشه  ،تند. آنهاخپردامی   نظامی

خصلت به  دندانستمی   ییبورژواخرده  یهارا  سازمانو  پره  یستیکمون  یعنوان  آن    ز یاز 
 1. آوردندیم یعمل روباشند به  یتئور هلکه ابیش از آن فداییان   .ندکردمی
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در حلقه یاران خود بر زمین نشسته    یمرد  .زنیمی سر م  نیاز زندان او  یدر بند  یاتاق  به
نابینا، آ و ناهموار و دست چپش از مچ قطع صورتش زخم دیده    ینه ییاست. چشمانش 

دو سال پیش با عنوان مهندس نفت  تا    یثمیاهلل م. لطفندکنمی  صداش   یشده است. لطف

 

کتاب  1. از  ب  یماد»  برگرفته  مر  «،ستینمره  چر  مینوشته  از  خلقفدا  یهاکیسطوت،   ، یی 

که ییمشاهده کرد.جا  « ستینمره ب  ی»ماد   کتابدر   توانیرا م  انییفدا  ییگرااز عمل  یبازتاب  .107فحهص

سازمان   ه ی  نجایرفقا ا»  گوید:مجموعه خود می  ر یزدر سازمان به  ی فقر مطالعاتمسئول گروه در پاسخ به

ست که کارشون خوندن هسازمان  . صد تا  یناومد  نجایچرا ا  ینکن  یاسیکار س  ینخواست ی . اگه مهمسلح

 « ؟یننرفتاونا     با   . چرا  همارکس  و    نیلن
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ورزیده و متناسب دارد.  یالبود. قد و باکار  به نفت مشغول کارشناسان  یباال یهادر کادر
زانو بر زمین    دهدی بروز نم  یناتوان  از  ینشانخود بلندتراست.    یهابندیک سر و گردن از هم 

و    ندیبی م  گرانیکه همه چیز را بهتر از داستوار سخن از مبارزه دارد. انگار    یزده، با لحن
 یرا برا  یزندگ  خواهدیدهد. م  ییربیند، تغیرا که دیگر نم  ییدنیا  خواهدی او م  .سنجدیم

دیکتاتورهمگان دل رنج  او  سازد.  زندگ  یعدالتبی   و   یپذیرتر  در  زندگ  ی را  در  و    ی خود 
ها و امکانات محروم کرده است  لذت یاو را از بسیار  ییاطرافیان خود چشیده است. نابینا

که    یینیست. نفس کشیدن در فضاداند که داشتن چشم، داشتن همه چیز  اما خوب می 
اشیاء را با چشم خود  گرچه  دارد. او  او معنا    یآغشته باشد بیشتر از دیدن برا  یشمیم آزادبه 

و  بردیلذت م های. از خوبدکنمی احساس و  بیندیاما همه چیز را در دل م کندیلمس نم
به حبس ابد محکوم است. بدین معنا تمام معناست.  به   ی. روشندلکشدی م  رنج  های از بد

 کی  که جز  ییک اتاق نیست. اتاقاو بزرگتر از    یکه مادام که زنده است، جوالنگاه زندگ
در    ییدانشجواند. او از دوران خواستهمحروم است. شاه و رژیم او چنین از همه چیز زیلو  

نهضت شروع کرده، به   ی ه است. از جبهه ملبود  ی تهران، فعال سیاسدانشگاه    یدانشکده فن
 گونه رقم زد. یک شب لعنتی سرنوشت او را این پیوسته و سپس مجاهد شده است.   یآزاد

شهر  شامگاه م13۵0  وریاول  پدر  گیهم  همانانی،  خانه  بودند.    اش یدر  آمده  گرد 
قرض گرفته بود، استاد   یکه از ناصر سماوات  یانیژ  نیبا ماش  یلباس داماداهلل در  لطف

  ی ثمیاهلل مخطبه عقد را بخواند و لطف  یخانه آورده بود. بنا بود و را به  یجعفر  ی محمدتق
اش درآورد. همه منتظر ورود عروس و خانواده   گریکدی عقدبه را    )حوری(  زرگانبا  دهیهاو 

 خط بود:  یسوخواهر بزرگ عروس، آن ،پوران بازرگانصدا درآمد.  تلفن به  کهبودند  
 ما  بردن.  را   [برادر عروس ] منصور  .  ختنیر ما   یخونه با مسلسل به  ایساواک -

 .میچکار کن میدونینم
فرستاد. اش انهخرا به  یدرنگ استاد جعفربی .دیفهم یدرسترا به  یتلفن امیپ اهلللطف

 مادرش گفت:به 
 .من رفتم -

شد تا از آنچه    ابانیخکوچه و    یو عقد کنان بر هم ریخت و داماد راه  یبساط میهمان
را که    یکوسائل و مداردفتر کارش در شرکت نفت رفت  . به اوردیاتفاق افتاده بود سردرب

 ماجرا ادامه داد.  یوجوجستپنهان کرد. بعد به  ییممنوعه بود جمع و جور کرد و در جا
  یریتا خبر دستگ  دیکشیسرک م  یمیت  یآن خانه  ای  ن یابه   یلباس داماد  در  یمرد
. در شنودبها  آن  اش را ازنادانسته  یهابرساند و خبر تشکیالتی    ارانی  ریبه سامنصور را  
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گلشن رفت. چشم   ابانیدر خ  ی میت  خانه بار دوم به   یبراآمد و شد،    نیکش و قوس هم
 یتیباال بود. پس باور کرد که خانه از نظر امن  پردهانداخت  پشت پنجره    یریپرده حصبه 

بود گرفتار شد.    ده یکه ساواک چ  یدامدرون خانه گذاشت، به که گام به   نی سالم است. هم
ساواک دستگیر   یهارزمش توسط نیروها نفر دیگر از یاران هم راه با ده ، هماهلللطف 
سه سال زندان محکوم شد. دو  اهلل به ارتش برپا کردند و لطف   یدر دادرس  یدادگاه. ندشد

 اش یکه از آزاد  ی گذشته بود. چندروال  آمد. روزگار به   رونیتمام شد از زندان بسال که  
 یمخف  یسازمان وصل شد و پس از مدتبه   ،تقی شهراممحمد  قیگذشته بود، از طراز زندان  
بارش   ،از سر گرفت. این بار  رانیخلق ا  نیخود را در سازمان مجاهد  یبارزاتم  تیشد و فعال
بودند نیز  اسارت که در یارانی  خود، بار یمبارزات یفهیپیش بود. افزون بر وظاز  ترسنگین 
او  کردمی  ینیسنگاش  بر دوش  از  پ.  به آن  یجابه  ،یزاد آس  زندگکه  و  پیشین    یخانه 
  ی او رنگ مبارزات یزندگکه به  ی آورد. سازمان یرو یمخف  یو زندگ یتیم  یخانهبرگردد به 

از هر   شیکشیده بود، حاال ب  ی اهدافش دستگیر شده و زندان  یراستابخشیده بود و در  
اعدام شده بودند    ،سازمان  یبرجسته  یهاو کادر  انگذاربنیان داشت.    ازیاو نبه   گریوقت د

 .  بردندی مسر به هادر زندانآن   یاز اعضا یو بخش بزرگ
علت    یاریبود. بس  دهیفرا رس  یگری زندان بودند، زمان نظام  رونیکه ب  یکسان  یبرا
  د ی. پس حاال بانددانستمی   التی تشک  نی ا  ی«عملی و فلج کننده را »ب  ییفله  یهایریدستگ
استراتژزه  رو مبا  یچریک  یمش  با   بود    یمسلحانه که    ات یعمل  پاسخ گفت و باسازمان 

 مصاف دشمن رفت. به  ینظام
 و مسئول  تیمرکز از سه عضو  یکی، ، بهرام آرام13۵3مرداد  2۸روز مانده به  چند

بودکه لطف  یمیت آن    ک ی  یبرا  ،فاطمه  ،وای  میتاهلل و همخبر داد که لطف  ،اهلل عضو 
دکتر مصدق،    هیمرداد، سالروز کودتا عل  2۸هر ساله بمناسبت  باشند.  آماده    یانفجار  اتیعمل
مراسم    نیبرهم زدن ا  یگرفته بود برا  می. سازمان تصمشدیمبرگزار  در تهران  ارتش    یرژه

  ی جور  شانمواد منفجره و محل نصب  زانیرژه منفجر کند. م  ریدر مس  یچند بمب صوت
ها بمب  ن ی از ا یکی  اهلل و فاطمه نرساند. بنا شد لطف ب یآس یکسکه به شده بود    ینیبشیپ

انفجار نصب و  مخبرالدوله منفجر کنند.    پل  ریز  ان،یهنگام عبور صف نظامرا آماده کرده  
در   یاتیعمل  نیبود که چن نی. هدف اشدیواگذار م گرید یهامیتبه بیشتری نیز یهابمب
 مردم نشان دهد.  در عمل به کند و حضور فعال سازمان را   دا یپ بازتاب  ونیزیو تلو ویراد

وجود   اتیشده بود و امکان انجام عمل  یسرمحل نصب بمب چند بار برکه  این  از  پس
اهلل و  مرداد، لطف 27شد. روز  یو جمع آور یداری بمب خر  هی ته یالزم برا لیوساداشت، 
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باعث شد    نه یزم  نیمشغول بودند. نداشتن تجربه در ا بمب  ساختن  هنگام صبح بهفاطمه از  
و اهلل  شب، لطف سر  کار پرداختند.    نیااز ظهر آن روز نیز به   . بعد ددرازا بکشبه کار  ابن که  

از    ش یپ  د یآن بودند. بمب با  مریبمب و نصب تاآخرین بخش از    فاطمه سرگرم ساختن 
دلهره ایجاد کرده    ،زمان  ی. تنگناشدی نصب م، در محل پیش بینی شده  شب  9ساعت  

  ی اعتس  بمب   ی. جاسازندکردمیسپری  را  مراحل ساختن بمب    ن یشتابزده آخرها  آن   بود.
نا بهنگام عمل کرد و بمب در   اشی چاشندندان در حال انجام بود که  ریخم  یقوط کی در

  فاطمه با یک چشم  آسیب دیده، افتاد.    نیزمبه  هوش یاهلل باهلل منفجر شد. لطفدست لطف
شد روی مدارک  ها آن کار نابود کردنه بسراغ مدارک تشکیالتی رفت و دست درنگ به بی

رفت.  اهلل  لطفبالین  شلیک، به آتش سپرد. سپس با کلت آماده بهرا بهها  آن  الکل پاشید و
 پرسید: 
 شمت؟بکُ -

صدای گُر گرفتن مدارکی که طعمه آتش بود، با صدای    جوابی نشنید. لحظاتی بعد،
تکانی خورد و با حرکت  اهلل  لطفآمیخت.  ی که همه جا را پر کرده بود در همنشانآتش  ریآژ

به نمی لبانش  که  فهماند  شنیدن  فاطمه  با  بمیرد.  »نهخواهد  تنها لطف از    «جواب  اهلل، 
چشم  او یک دست برنیفتد.  دام نیروهای امنیتی  ی فاطمه گریز از محل بود تا به وظیفه 
  د یکوچه پشت خانه پربه   اماز ب  دی رسانخانه  بام  ها بهاش، شتابان خود را از راه پلهمجروح

ی گروهبان گروگان گرفت تا خود را از محل دور کند.وانت را به  کی . دید بیآسنیز   شیپا
شد. او را   ریدستگفاطمه  سرانجام  فاطمه را دیده بود، او را دنبال کرد و    هنجارناکه رفتار  

 او را شناختند. او   ستان، کارکنان بیمارهیاول یهاناپانسم بردند. پس از   نایبیمارستان سبه 
 کرد. منتقل  ی  شهربانبیمارستان  به     فاطمه را  ساواک،      همین بیمارستان بود.    پزشک جراح

 ه بودند.را خبر کرد  یند و آتش نشانه بودآنجا دویدانفجار به  یصدا  دنیبا شن  هاهمسایه
  د، یکشی که در بدنش شعله م   یکردن سوزش   آرام  ی. او برادیدی را نم  ییاهلل جالطفچشمان  
را در   انوریس  یاشهیزمان، دو کپسول شهم  دیکشی م  اطیطرف حوض وسط حخود را به 

قفل شد.   یدر دست کس  شینیفتد. ناگهان بازودست ساواک  کرد تا زنده بههانش خرد  د
 اهلل گفت: لطفپرسید. را از او می علت انفجار  یمرد یصدا

 . کپسول گاز منفجر شده استنظرم ه ب -
 نایبیمارستان سکه آمده بود منتقل کردند و به  یآمبوالنساو را به  یآتش نشان  انمامور
 انوریس  یشستشو  یبرا  عی. اقدامات سردندیکش  رونیهانش برا از د  هاشهیش  خرده  فرستادند.

چریک  کمر،    یو داشتن غالف اسلحه رو  انوریکپسول س  دن یانجام شد. جو  شکردناثر  بی   و
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ساواک  کارکنان بیمارستان سینا طبق ضوابط موجود، موضوع را به .  کردمی مال  بودن او را بر
مرگ و    نیب  یفرستاد. چند روز  یبیمارستان شهرباناهلل را بهلطف  واکگزارش دادند. سا

همیشه اهلل با چشمان بسته و بار لطف نیکرد. ا یاش خود را بازسازگذراند تا بدن  یزندگ
 شد.  می  یمبارزات یاز زندگ ید یجد یهشده بود وارد دور دهی که از مچ بر یدستو  نایناب

خانم پزشک جراح که هفت ماهه    کی  که   دی از پرستارانش شن  یدر بیمارستان شهربان 
 است.  یبسترآنجا چشمش را در انفجار از دست داده، در  کی واست باردار 

عنوان  انفجار، به  یاز حادثه   شیبود و تا پ  رانیدر ا  یتخصص جراحزن فوق  نیاولوی  
ی رزمهم  تیهوبه  اهللطفلدرآنجا    .کردمیکار  در تهران   نایس  مارستانی در ب  جراح  پزشک
  بود. یصالح نیمیسدکتر ،  یار تشکیالتی او فاطمه. بردی پبود  ی میدر خانه تکه با او 

 نگهداری یها در سلول انفرادماه مدتی در بیمارستان بود و  ،دستگیر شد اهلللطف
 1کردند. حبس ابد محکومش در دادگاه به که این  تاشد  می

 

 ساواک یهانافرم شنود 

 یهارادیوسایر    که  کردندیاستفاده م  یموج کوتاه  ییاز امواج رادیو  یان امنیتمامورو  پلیس  
در  یمعمول پخش  افتیتوان  از  و  نداشت.  را  ن13۵2شان   توانستندی م  یکیچر  یهارو ی، 
عمل  یهافرمان به   اتیمرکز  کنند.  مامورساواک  شنود  را  شنود انش    ی هانافرم  دستگاه 
ساخته    یستوریترانز  ویدر راد  یبا دستکار ،  و مرتضا هودشتیان  واقفیشریف   د یمجرا    ساواک

 . ندبود
  ساواک و   یمخف یخیل  یها نافرم  ،یمیت  یهاخانه  یپستو  در  هاچریک از آن پس،    

که سوار بر امواج بسیار   مبارز را  یهارو ین  ی و یا دستگیر  یدرگیرمربوط به   یها گزارش 
رو بود  به ها  آن  شنیدند. می خودساخته    یهادستگاه  ی کوتاه    ی هارادیوکنجکاوانه 

ین  یامواج پا  افتیبا در  ها. این رادیوسپردندیگوش م  خود،  یشده  یکاردست  یترانزیستور
 کساوارا که    ییهااز رمز   یبرختدریج  . به کردمی فاش  ساواک را    ات یاز عمل  یاریا ف ا م بس

رمز  شناخته بودند و یک دفتر کلید   بردیمکار  به   ترور  ایی دستگیرو  تعقیب  یاز جمله برا
 یدر نتیجه   .شدی مدست  به   در اختیار داشتند، دستدستگاه شنود را  که    ییهابین چریک

 
اهلل، لطف یینابینا نستوه از زندان آزاد شد.  ی اهلل بسان قهرمانلطف، 13۵7سال  یدر هنگام قیام مردم .1

بلکهنه   نکرد،  را خانه نشین  او  هم  تنها  آرماناو  ماند. چنان برای تحقق  باقی  کوشا  او گاهنامه   هایش 
، با تمام بینایان  ی اریتر از بس. او مصممپردازدیپخش و نشر کتاب مبه  و   کند یممنتشر  نیز  را    «انداز»چشم 
 .کند یمبارزه م  یعدالت و برابر  یبرادر چارچوب اعتقادی خود  توانش  
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  ساواک   یشنود برنامه   با.  ماندیم   ناکام  یتیم  یهااز خانه   یبرخاین شگرد، یورش ساواک به 
به  یورش  انداختن یک چریک،  برای  برای بدام  یا کنترل محلی  تیمی و  خانه  یک خانه 

کار  و یا فردی که بنا بود در محل مورد نظر رفت و آمد کند، از این   شدیم  یخال  یتیم
بسیار.  کردمیخودداری   دستگیر  هازدوخورداز    یخبر  نیز  و  شهر  سطح  یاران   یدر 
سا  یتشکیالت البال  یهاروین  ریو  از  دست به  ساواک  یمحرمانه   یها گزارش   یمبارز، 
 . افتادیها مچریک

  ک ی  گرفته بود.هم قرار    « خلق  های فداییچریکسازمان »  اریشنود در اخت  دستگاه
استفاده  با    ،دیحمرفته بودند که    شیپ  اشرف  دیحم  گاهیمخف  کیساواک تا نزد  یهارویبار ن
حمید   گاهیمخف. ساواک، ختیاز آن محل گراین دستگاه، از یورش ساواک آگاه شد و  از

راه   گاهیمخفساواک به  یهارویشد. ن  کیآن نزدگام بههکرد و گام ب  حاصرهرا م  اشرف
موجود   لیمدارک و وسا یوجوجستماندند. در  ناکام اشرف دیحم یریدستگاز یافتند اما 

و ساواک از شگردی که   ساواک افتاددست به  نیز شنود دستگاه  کی ،یمیت یخانه  نیادر 
 ییگونه به  ساواک یهافرستنده    . از آن پس طول موجآگاه شد بردند،  کار میها به چریک

  1نبود. قابل شنود نیها و مجاهدچریک  یبرا گریکرد که د رییتغ
 

 بازدسازمان رنگ یم مذهب در برنامه آموزیسر 

  ی فداکار  و  یفرد  یهایو توانمند  یدر هوشمند  ن،یسازمان مجاهد  گذارانانیبنکه  این   در
به و   نظ  هنیمعشق  دوگانه اما    ستین  یدیترد  یجابودند    ریکم  مطالعات  از  پس 

ارائه   یشفافرهنمود    یینها  ی ریگجهینت  کی  با که  این  یجابه  یو مذهب  یستیمارکس را 
 سمیالیشان از ماترخ ردورزانه  یها افتیدرها  آن   .خیمو هم به   دندیکوبیبه نعل مدهند، هم  

همگن، نا  یمجموعه   نیاز ا  دندیکوشیو م  زدندیگره مخود    ینیدتفکر  را به  کیالکتید
ب  یبرا  ییژه یو  یدئولوژیا تدو  رونیسازمان  تغ  شیپتا    ،یدئولوژیا  نیبکشند.    ر ییاز 
ن  اریبس  یهاکش و قوس   ریدرگ  ،یدئولوژیا انجام   یهاتی. فعالافتیبود و هرگز تحقق 

سازمان دو عنصر مذهب    ی. در تفکر جمعگرفتی بود که آرام نم  یشیپو   نه،یزم  نیاشده در  
و  باختی مذهب در سازمان رنگ م گذشتی زمان مهر چه  اما  بودند ریبا هم درگتعقل و 

 . کردی مپر  راشیجا یخ ردورز

 
 «بهار  نی»همنشاینترنتیبا برنامه    یعقوبیز یپرو  یبرگرفته از مصاحبه شفاه   .1
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در پی آن،  و « های بررسی و تصمیمجمع»های پیشنهادبندی جمع یک سال پس از 
»مبارزه ایدئولوژیک درون تشکیالتی«، تغییراتی در برنامه آموزشی سازمان پدید آمد. در  

شد. در همین راستا، مرکزیت  متون مذهبی تهی میتدریج از  ی آموزشی به این برهه، برنامه 
، در پی آن بود که با جدیت به بررسی مشکالت ایدئولوژیک در  به رهبری رضا رضایی

 ( رسالت رضا ناتمام ماند.  13۵2خرداد  2۵) با کشته شدن رضا رضاییاما  سازمان بپردازد
می   سید - آرام[  اگفت:»  ]بهرام  رضا    میداشت  یادیز  ک یدئولوژی مشکالت  که 

باره انجام دهد که متأسفانه    نیدر ا  یجد  یکار  خواستیو م  توجه داشت  هاآنبه 
 1«. دیرس شهادتبه 

  ، بهرام آرام  تقی شهراممحمدمرکزیت سازمان که عبارت بود از،  ،13۵2 در شهریور
  در  نفره، تا چهار سه هایتیم در یک سازمان،درجه هایکادرراه ، همواقفیو مجید شریف 

کرج در  تشکیالتی  جمع  سازمان    ایدئولوژیک  مسایل  پیرامون  گووگفت   و  بحثبه   یک 
 . پرداختند

 متوقف  سازمان  در  دینی  یهاآموزش   »باید   که:  بود  این  هاگووگفت   این  ینتیجه
 را در کتاب »آنها که رفتند« چنین بیان   یریگ  جهینت  نیعلت ا،  لطف اهلل میثمی  .شود«
 د: کنمی

 و  چیاحکام قرآن، پدارد    و منسوخ    دارد ناسخ    متشابه    و    احکام قرآن محکم   -
 .دیرس یآورد مشخصدست کیتوان به نمی  یراحتدارد که به  یادیز یهاخم

 : گویدمی  یثمیم
است  قرآن متشابه    اتیدرصد آ  70گفته بود،    بهرام آرامبه   یالهوت  حسن  اهللآیت  -

درصد   30.  ستینها  آن  انجامفرد مسلمان ملزم به   یداشت ول  مانیآن ابه   دیکه با
شده    انیبا هفده نظر مختلف ب  زانیالم  ریهم محکم است که طبق تفس  اتآی

 توانستی م  ینید  یها آموزش   ،یقرآن  میمفاهبه   ینگاه  نی چن  با....  است.
انشعاب در   17دنبال آن  در سازمان منجر شود و به   نیادیبنهفده نظر    شیدایپبه 

  2. دیآوجود به  سازمان

هنگام،  که    دکنمی   د یتأک  یثمیم این  کادردر  و  اعضا  و  جوانان    ،هاهمه  مسلمان 
 3.دادندی را انجام م یبودند که همه فرائض مذهب یمعتقد

 
 .3۸۵، صفحه  اهلل میثمیرفتند«، لطفها که برگرفته از کتاب»آن  .  1
 .3۸۵، صفحه اهلل میثمیها که رفتند«، لطفبرگرفته از کتاب»آن .2
 .63۸، صفحه اهلل میثمیها که رفتند«، لطفبرگرفته از کتاب»آن .3
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 تفی شهراممحمد ی دیت  برریس اندیشه

هدف،   رستانیبود. او در دب  افتهیپرورش    متوسط سنتی  خانواده  کیدر    تقی شهراممحمد
تقی  شهرام در نوجوانی در جلسات عالمه محمد کالس بود.  هم  محمدابراهیم جوهریبا  

ی شناخت انسان، خدا و تکامل آشنا  و با تفسیرهای وی در باره  کردمی جعفری شرکت  
دانشجودر  شد.  می جوهریکه    یهنگام  ،ییدوران  دانشکده    ی دانشجو  محمدابراهیم 
دانشجویکنون  ر یکب  ری)ام  کیتکنی پل شهرام  و  علوم  ی(،  تهران  دانشکده  بود،    دانشگاه 

ها  آن   در آمدند.  سازمان  تیعضوبه ، از دو کانال گوناگون  134۸ی سال  زمان در نیمههم
  ی باکر  ی و عل  محسن  دیسع  ،دوستهن یم  یعل  تیولئمسدر سازمان را تحت    ی دوره آموزش
 گذراندند.  
ا  یکی،  دوستمیهن   یعل بود.    یمذهب  یهادئولوگیاز  ی عقیدتی  او جزوهسازمان 
نگاه قرآنی  تنهایی نوشته بود که در آن نگاه علمی آفرینش را به آفرینش« را به   »هدف

 ایدئولوژی سازمان نیز کتاب »تکامل« را او تدوین کرده بود.   خلقت گره زده بود. در گروه
شهراممحمد زمان  تقی  مسئول  یدر  تحت  بود،  هنیم  یعل  تیکه  اعتقادات  دوست 

 بسیار کوشا بود.   عهیمذهب ش نیرامتقویت کرد و در انجام ف شدتبه  مذهبی خود را
 مذهبی   را فردی    تقی شهراممحمد    همکالسی او، دوست و   محمدابراهیم جوهری

یی در مجله آرش چاپ  د. جوهری در مقاله کنمی   انجام فرامین مذهبی معرفی و مقید به 
 نویسد:پاریس می 

میهن  - علی  مجاهدین    دوستجلسات  سازمان  ایدئولوژیک  گروه  در  نیز  که 
داشت و در تدوین ایدئولوژی التقاطی مجاهدین نقش فعال، برای من   عضویت
شهرام تازه  که  و  مارکسیستیبا درک  کتب  با  سیاست،  و  مذهب  از   آشنا  ای 

 1. داشت جذابیت بسیار  شدیم،می

مذهب بود نیز با اعتقاد کاملی که به   تقی شهراممحمد که مسئول بعدی    سعید محسن
هم حنچون  داشت،  از    نژادف یمحمد  و  شناخت  باید  را  مترقی  اسالم  که  داشت  باور 
 برای مبارزه بهره برد.  شیرهنمودها

 
از    .1 نامه  »بخشی  پاریسآرشویژه  ، سایت »انتشارات (2011آوریل    2)1390  فروردین  13  ، «، چاپ 

 .اندیشه و پیکار«
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این شهراممحمد آموزش    بنابر  میهن حوزهدر    تقی  توسط  تشکیالتی  و   دوستی 
 بیش از پیش بارور و سیاسی کرد و او چندین سال ، باورهای دینی را در ذهن وی محسن
 فعالیت مبارزاتی مشغول بود. ی باورهای دینی به در حیطه

ی آموزشی وی با در »دفترهای زندان« دوره    رامتقی شهمحمدی  بر اساس نوشته 
 ترین دوران آموزشی او در سازمان بوده است.  پرشکوه  مسئولیت علی باکری

زندان که برنامه فرار   کی، افسر کش انیامیرحسین احمد  ،یاز فرار از زندان سار  پس
طراح هم  یرا  بود  تقکرده  پبه   شهرام  یراه  مسئولچندی    و  وستیسازمان    ت یتحت 
   باقی ماند.  شهرام  تقیمحمد

 :نویسد، در کتاب خاطراتش می انیاحمد امیرحسین
برخى از اعمال دیگر مذهبى را هم خواند و در زندان نماز مى  تقی شهراممحمد -

بودیم نیز نماز  کوتاهى با هم    اریکه ما مدت بسحتى بعد از فرار    داد.یم  انجام
دهد. براى من او فردى  من هم یاد  را به   و سعى داشت که نماز خواندن  خواندمی

 1مذهبى و بسیار آگاه بود. 
 ان سازمان را داشته گذاربنیانی همزیستی تشکیالتی با  که هم تجربه   اهلل میثمیلطف

  رضا سپاسیعلیو    محمدابراهیم جوهری،  ، بهرام آرامتقی شهراممحمداست و هم مدتی با  
 شرکت   ها  آن  های تشکیالتیدر فعالیت  آشنا بوده و  پیشگامان تغییر ایدئولوژی در سازمان  

 دهد که اعضای سازمان همه مذهبی بودند: می داشته است، گواهی  
دهم که مجاهدین همه مسلمان بودند، مؤمن بودند، دعای کمیل من شهادت می  -

گفتند بندی رسیدند و می این جمع به ریختند. با این همه خواندند و اشک می می
ارزش  این  با  می ما  اسالمی  بشری. های  مکاتب  سراغ  و  علم  سراغ  رویم 

خواستند قوانین جامعه را تدوین کنند.  مارکسیست هم نبودند، مبارز بودند و می
تنی چند  ، ریکاردو، السال و  قوانین جامعه را چه کسی تدوین کرده بود؟ مارکس

 2غرب.  از متفکران

 
در سازماندهی  که  راهان او  و هم  تقی شهراممحمد دهد که  آنچه در باال بیان شد نشان می

بسیاری از اعضای مجاهدین با اعتقادات  مانند    یی داشتند،نقش برجسته   تغییر ایدئولوژی،
  ، اعتقادات مذهبی و مبارزه  تشکیالتیآموزش درونمذهبی وارد سازمان شده بودند. در روند  

 
 .36  فحهص  ،انینوشته امیرحسین احمد   «،فرار از زندان»برگرفته از کتاب    .1
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  صیقل پیدا کرد و سرانجام، دگرگونی ایدئولوژیک که ناشی از تحولی دراز مدت درها  آن
 مارکسیسم رسانید.سکوالریسم و سپس به را نیز به ها آن  جمعی سازمان بود یاندیشه 

  

 ترور دو شهنگ آمریکای  

را  یاسیس یهاویژه آمریکا که اهرم و به  ینمایندگان امپریالیسم جهانضربه زدن به  برنامه
اخت  رانیا  در از هر فرصت  یشهر  یها کیهمواره در دستورکار چر  ند،داشت  اریدر    ی بود. 
 .ندکرددشمن رخنه می  یدرون جبههباید به  یهر صورتو به  شدی استفاده م بایستیم

نیز در راستا  سازمان ترور  یچریک  یمش  یمجاهدین خلق  بر  پا    یاسیس  یهاخود 
کارگزاران رو برنامه ترور  انجام آن بود. از این   یبرا  یکرد و مترصد هر فرصتمی  یفشار

 .کار خود قرار دادرا در دستور  در ایران آمریکا 
 آمریکای اسان نظامن. کارشرفتی شمار مبه   انه یخلوت آمریکا در خاورم  اطیح  ،رانیا
  ی تجسس  یهاحضور داشته باشند و برنامه   توانستندی م   رانیا  یدر هر کجا  یمانع  چیه  بدون

  ر یانجام برسانند. سفبه   یشورو  ریاتحاد جماه  ران،یا  یشمال  هیهمسا  هیعلویژه  خود را به
او مشاور شاه در همه امور  ی سیاسی آمریکا در ایران نبود.  تنها نماینده  ران،یآمریکا در ا

 یکی .رفتی م اورانیشاه در کاخ ن داریدبار به  نی بود. هر هفته چند نیز یو لشکر یکشور
قیمت ارزان بود. این مسئله را  جدید آمریکا، خرید نفت از ایران به سفیر    یهااز شاهکار

وز و  شاه  می   دربارش   یرفقط  علم  م  نددانستاسداهلل  فاش  مسئله  اگر   یرقبا  شد،ی زیرا 
شده  یکرد. در رابطه با پرداخت پول نفت ارزان خریدارمی آشفته خاطر  راها آن یسیانگل

انتقال به   شیگشوده شده بود که پول نفت پدر نیویورک    یاز ایران، حساب  ،ییهر جااز 
کرد. این حساب باید همیشه یک و نیم  پر می   یمعینرا تا سقف آن  و   شدی آن سرازیر مبه 

موجود دالر  باشد.  یبرا  یضمانتتا    داشتیم  یمیلیارد  آمریکا  از  اسلحه    ی بها  خرید 
  ی . با خالشدی همیشه از این حساب برداشت مشده از آمریکا،   یخریدار  یتجهیزات نظام

آن    از  گرید  ی بازهم هزینه تجهیزات نظامکرد تا  می   را پر آن  شدن حساب، دوباره پول نفت 
 بر داشت شود. 

ناجوان  ترور  از  پس  ماه  به  9ی  مردانه یک  زندانی  سازمان مبارز  ساواک،  دست 
ه  آمریکایی را ترور کرد. این سازمان اعالم کرد ک هوایی    نیرویسرهنگ  دو  مجاهدین  

نفر از زندانیان سیاسی توسط نیروهای   9قتل  اعدام دو نفر مستشار مزبور، جوابی است به 
 پیش از آن. در ماه ساواک 
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آمریکایی در ایران،  هوایی    نیروسرهنگ  (، دو  197۵مای    21)13۵4اردیبهشت    31در  
»به  »  « شفر  اولپنام  ترنرو  نزدیک    «جک  »امیر«  کوچه  در  قیطریه  شرقی  شمال  در 

   شان ترور شدند. خانه 
 صبح به سمت دفتر خود در جنوب  6:40و کلنل ارتش آمریکا ساعت  ، دروزآن    بامداد

  با یک پیکان سپید رنگ راه را بر فورد سیاه رنگ  رفتند. محسن بطحاییشرق تهران می 
کرد خاموشی آن را رانندگی می بست. همزمان یک ژیان سرخ رنگ که سیدمحسنها  آن

پیاده و   یمیمحمدطاهر رحخاموشی و  از پشت به خودروی آنان کوبید. آنگاه سیدمحسن
نزدیک شدند وبه راننده ایرانی مستشاران دستور دادند که    و شفر  به خودروی کلنل ترنر

در کف اتومبیل بخوابد، سپس دو مستشار آمریکایی را از سوی چپ و راست خودرو به  
و سوار بر خودروی دیگری برداشتند  های دستی دو سرهنگ را  گلوله بستند. مهاجمان کیف 

 ای اعالم کرد:  ان مجاهدین خلق در اطالعیه سازمدر این رابطه  گریختند. 
،  )ونزویال(  آمیزش به آمریکاهمزمان با بازگشت شاه جنایتکار از مسافرت توطئه  -

اعدام انقالبی دو تن از مستشاران تجاوزکار آمریکایی در ایران، »سرهنگ   حکم
 واحد از رزمندگان سازمان اجرا گردید. «، توسط یک « و »سرهنگ ترنرشفر

زن ناشناسی به عنوان »سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران«  پس از عملیات،  
به دفتر خبرگزاری »آسوشیتدپرس« در تهران، تلفن و اعالم کرد که اعدام دو نفر مستشار  

 .ه قبلدر ماساواک نفر از زندانیان سیاسی توسط نیروهای  9مزبور، جوابی است به قتل 
 شرح زیر بود:به قیمتی ذی، شامل اطالعات های دو سرهنگهای داخل کیفنوشته 

خرید  چگونگی    - نحوه  ایران،  در  مگ«  »آرمیش  مستشاری  تأسیسات 
ی  یهاها، پایگاههواپیماهای فانتوم از آمریکا، نحوه پرداخت پول و سررسید آن 

آن مستقر   در  فانتوم  هواپیماهای  به  می که  تحویلی  هواپیماهای  تعداد  باشند، 
های نظامی مستشاران در ایران،  ایران در هر نوبت، توضیحاتی راجع به پایگاه 

 اطالعاتی  ها،آن  از  استفاده  قابلیت  و   هافرودگاه  باند  مشخصات  یمطالبی درباره
های جاسوسی، تعدادی ی تله کمونیکاسیون و محل پایگاهارتباط  خطوط  مورد  در

با عالیم رمز روی آن مشخص شده، مشخصات تعدادی از مقامات ایرانی    نقشه
آمریکایی با  گزارش که  هستند،  تماس  در  معاون  ها  مسافرت  مورد  در  هایی 

و شهرست تهران  به  کروکی  ن ا»شلزینگر«  آمریکا،  از  اسلحه  خرید  قبوض  ها، 
وادگی  های خانمنزل یکی از مستشاران نظامی آمریکا در تهران و تعدادی عکس

 .  و مدارک شخصی
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  و نشریه گروه مجاهدین به   مدارک شخصی دو سرهنگ با اضافه نمودن چند جزوه
پشت بام ساختمان خبرگزاری فرانسه در تهران انداخته شد و مراتب نیز تلفنی به کارمندان  

 دهند. نامبرده تحویل  افسران یرا به خانواده ها آن  خبرگزاری مذکور اعالم گردید تا
 ان ساواک ماموربه وسیله   بام خبرگزاری فرانسه در تهران مدارک مکشوفه در پشت  

 .شدداده آوری و به مقامات آمریکایی تحویل جمع
آمریکا دو  زمان  ییترور  چریک   یدر  قمع  و  قلع  از  ساواک،  خبر که سخنگویان  ها 

سازمان مجاهدین بسیار افتخارآمیز بود. ترور    یو برا  رژیم شاه بسیار گرانی  برا  دادند،یم
 کرد.اعتبار میبی   شدترژیم را به   کشید،ی را به رخ مآن  که شاه   یدر جزیره ثبات  هایی آمریکا

  ماناز آرم ساز قرآن  یهیآ برداشیی  

بود.    امدهینی تیمی  خانهسر وقت به کاوه دیر کرده بود و  دانست چرا آن روز  نمی  یکس
را با خود   ییاعالمیه کاوه . آن روز بنا بود شدی به موقع اجرا م شهیهم یتشکیالت یهاقرار
 یسرشاخه  ، بگذارد. کاوهوی پخش در اختیار  یتکثیر کند و برارا آن تا گروه  چاپ اوردیب

 بود.  یمیت یخانه   نیگروه در ا
 کاوه  همین کهپشت در رفت، در را گشود و  عماد  در آمد،  صدا  به   زنگ در خانه  یوقت

حوصله بر  بی   خشک ورا دید از دیر آمدنش گالیه کرد. کاوه آن روز بر خالف همیشه،  
کرد،    حبتصشروع به وارد اتاق شد و    ینزد. وقت  یحرف  ی عمادگالیهخورد کرد و در برابر  

خالحرف  طنز  یهایش  گفته   ییهااز  که همیشه  بابود  را  گویا دادی مجال  ها  آن  هایش   .
ز داغ رو  یهاخبر منتظر بودند که    ،یراه داشت. سه یار تشکیالتهمبه   یبسیار جد  ییمسئله 

جنگ و گریز و بود که    یکمتر روز  ، آن هنگام  خود بشنوند. در  یتشکیالت  یاز سرشاخه   را
چریک  یها یگیردر دولتمامورو    یشهر  یهابین    ی هانیرونباشد.    گووگفتمورد    یان 

کو در هر  شاه  به   یمزدور  برزن  جوانانو  به   پرداختندی م  ی شکار  بود ممکن    شاننظرکه 
.  شدندی مو شکنجه   ییبا این دستاویز بازداشت، بازجو یگناه بسیارباشند. افراد بی چریک 
باور کند او را    یهافرد دستگیر شده و انکار  یاطالعبی   تا ساواک  کشیدیها طول مگاه روز
 او رضایت دهد. یآزادو به 

 تعریف کرد و از جمله گفت:  ،یاران خود در خانه تیمی یخود را برا یهاشنیده  کاوه
آمریکا - مراقبتارژیم رو    ا،ییترور   بطور  ،یگشت  یو پیکانا  یخیابون  یهار کرده. 

و تبلیغ    ی . ما چریکا باید بدونیم که مسئله امنیتشنی همه جا دیده م  ییسابقه بی
میدون فعالیتا   م،یرژیم ضربه بزنما بیشتر به   یهم در تضادن. هر چمسلحانه با 
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بیشتر    باید   ،ی. چریکا بعد هر عملیاتمیکنیترمخودمون رو تنگ  یتنفس  یفضا  و
   دام نیفتن.دقت کنن که به 

برا  یهاگفته  را  ییلحظه  یکاوه  شنوندگان  کرد.  خود  به   فکر   خودبه  عمادمشغول 
 گفت:

کارشاید   - که  اینه  کاوه  م  یچریک  منظور  ما که  غرضه.  تبلیغ    خایمی نقض  با 
مردم به  مسلحانه  م  م،یبکش  مبارزهرو  تقو  میرژ  می شیباعث  کنه و    تیخودشو 

 رسونه. نمی   مقصدما رو به   ،یچریک  اتعملیکنه. با این حساب،    شتریخفقان رو ب
بود، جرات    یکیکار چر  یعنی  التیتشک  ییافتهکه ناخودآگاه تسلیم تفکر سازمان   عماد

 زبان آورد.ذهنش زده بود بهرا که به  یفکرنکرد 
 بیرون آورد و گفت:را از جیبش   یینوشته  ،دستدر  یاستکان چا کاوه

بیشتر از رژیم    یکه نوک حمله   میبا پخش این اعالمیه، باید انتظار داشته باش -
 . بشه مونهر وقت دیگه متوجه سازمان

  ی باال. در کردمیدست کاوه بود دنبال  را که در یینوشته ،چشمان منتظر افراد تیم  
 زده شگفت از حاضرین،   یکی .« 22شماره  ی نظام _ یاطالعیه سیاس» آن نوشته آمده بود

 گفت:
 1؟ مال عملیات امروزه -

 اعضای گروهش گفت:ی سر تایید کرد و خطاب به اشارهبا کاوه 
 بشه. اعالمیه باید در صد نسخه تکثیر این  -

 را ترک کرد.  یخانه تیم  ،بگیرد   بعدروز   راها  اعالمیه گذاشت    قرارکه  این  کاوه پس از
سه    ،شددست  به   دست  ،ییسازمان در باره ترور مستشاران آمریکا  ه یاعالمکه  این   از  پس
 گفت:  یکی اعالمیه را با هم خواندند.  یتشکیالتیار 

 .آرم سازمان رو تغییر دادن م ث  اینکه  -
 گفت: یگرید  

 آرم کو؟  یباال یه یآ -

 گفت:  دیبا ترد ضیا
 .  متوجه نشده  یافتاده و کس هیآ  دیشا -

 
  «جک ترنرو »  «شفر  اول پنام »بهدو سرهنگ نیروی هوایی آمریکا    (  13۵4اردیبهشت    31)    روز . همان1

 در تهران ترور شده بودند. 
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آرم   ی در باال  «القاعدین اجرا عظیما  یآن زمان، آیه » فضل اهلل المجاهدین عل  تا
نمایش بودن راه و روش تشکیالت مجاهدین را به   ینقش داشت و همین آیه، مذهبسازمان  

در فکر فرو رفته بودند. هر کدام جا افتادن آیه را از  تیمی    یعضو خانه . هر سه  گذاشتیم
به  تعبیر  سلیقه  آرم سازمان،  پیشان  یبودند. عرق سرد  کردهخود  بود  یبر   .عماد نشسته 

 :گفتی خود مهب. گرفتیهایش را گاز ملب
 .کنه یمعرف یخودش رو مذهب خادی سازمان نم  کهیم ث -

  بودن آرم سازمان مانع   یشنیده بود که مذهب  ییاران تشکیالت  یبرخاز    نی ااز  شیاو پ  
فال  ضیا را به  یگفتهی تیمی،  اعضای خانه.  ستا  سازمانبه  یمذهبغیر    یهاپیوستن نیرو 

آیه را    یدارنیک گرفتند و بنا شد فعال از تکثیر اعالمیه خود کنند تا روز بعد جا افتادن 
 کاوه گوشزد کنند.به 

ها را سر قرار حاضر شد، کاوه سراغ اعالمیه   یوقتبا کاوه قرار داشت.  عماد  بعد    روز
ها آن خاطرهمین به  گرفت. عماد یاد آور شد که آیه در آرم سازمان فراموش شده است و

 : گفتعصبانیت اند. چهره کاوه درهم شد و با کرده یاز تکثیر اعالمیه، خوددار
 شما    !نیکردمی اجرا   ودستور ر  . شما باید فقط هندار یشما ارتباطنبودن آیه به  -

 . تحمیل کنینسازمان تون رو به نظر خودن نداری  حق

 عصیان زده گفت: ،کردمی  ی تلق یکه برداشتن آیه را از آرم عمدعماد 
 . سازماناومدیم تو  خاطر همین آیه  . ما به کنیمی نم  ثیرتکاعالمیه رو  ما بدون آیه   -

می   یکه سرسخت  کاوه اعالمیه  تکثیر  مانع  را  اعضایادآور    ،دانستعماد  که   یشد 
سازمان   یرهبرباید دستورات باالتر از خود را انجام دهند. باید باور داشته باشند که    سازمان

 ست.  برداشتن آیه داشته ا یبرا یدلیل
   1تکثیر اعالمیه پرداختند. بهسرانجام گروه تشکیالتی کاوه در میان اما و اگرهای بسیار  

 

 م ی ت یدر خانه کیدئولوژ ی ا جدالی ادامه

  در جنوب شهر است.  یمیقد ییدر خانه  یجاراخانه تیمی این گروه تشکیالتی، یک اتاق 
از تکثیر اعالمیه گذشته است. دو یار   یچند روز  است.  یالتیتشک  میت  نیاکاوه، سرگروه  

سازمان را   یاست که تغییر ایدئولوژ  یتند هستند. کاوه چند  ییگووگفتدرگیر    یسازمان

 
های ماسرخ داده بود.  ی تشکیالتی  یک حوزهاین سرگذشت، گزارشی است از رویدادی واقعی که در    1.
  کار رفته  مستعار است. به
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  ر ییاست. عماد در برابر تغ  یاست. او اکنون در حال آموزش سایر یاران تشکیالتپذیرفته  
مقاومت   یدئولوژیا نیست  دکنمی  شدیدا  حاضر  حتا  بشنود.    یهاگفته.  را    ی جدالکاوه 

  را پر کرده است.  تنگ اتاق  ینتیجه فضابی
صاحب به   یی صدا  نباید پیرزن  تا گوش  برسد.  صداحال  به   خانه  پیرزن  بار    ی چند 

گوشش کرده است تا   لیدستش را حا یمستاجر خود را شنیده است و گاه »دانشجویان«
 رییتغ رامونیپ  گووگفت  یاش برانتیجه بی   بشنود. کاوه که از تالش   یچیز  شانهااز گفته 

 گفت: رفتی از اتاق بیرون م یوقت دست شسته بود، یدئولوژیا
  . تو دنبال یناحق خودتو تو صف مبارزه جا زدکه به   ییبورژواخردهعماد! تو یک   -

 . یکسب معاش
خود را    یآمیخته بود، راه و رسم زندگ  یاحکام مذهب  اش باکه تار و پود زندگی  یفرد

اکنون   گرفته بود،  یها خوآن عادت به ی از رو اینبوت و امامت الهام گرفته بود،   انیداعاز 
پاداش آخرت   اش،یمبارزات  یهاتالش برای  او    یزهیانگ.  شودی فراخوانده م  یشیدگراندبه 
را    زیتن دهد، همه چ  یشیدگراندپس از مرگ بوده است، اگر به   یایدن  در  یسعادتمند  و

لطف خدا  که به   یمنیا  یهابند   یهمه   ، ینی. با کنار گذاشتن اعتقادات دبیند.ی شده متباه  
از مذهب   یراحتتواند به نمی  یبوده است گسسته خواهد شد. بنابراین چنین فردوابسته  
 خود قرار دهد.  یمبارزات یو مارکسیسم را رهنمود زندگ برتابد یخود رو

 که در خشم فرو رفته بود معترضانه گفت:  عماد
 کدام معاش؟ -

 برگرداند گفت:  یکاوه بدون اینکه رو
 ؟ یکنیمپاداش آخرتت کار    یکه برا نهیاز ا ریمگه غ -

دیروز زمین است. یاران   یتنهاترین آدم رو داشت. پنداشت که   یاحساس غریب عماد
 یبحثدر چند جلسه    حمیداو را ترک کرده بودند. ضیا و    یپس از دیگر  یاو یک  یتشکیالت

که سر بر    یحالعماد در  کنار گذاشته بودند.  را    نیشیداشت، اعتقادات پها  آن  که کاوه با
او  ه  مالئکپنداشت  می افتاد که    یی هایاد روزدرون خویش برد. به ه ب  یدیوار گذاشته بود، راه

 کردمی از غم در آن جلوس    یآورد که با باریاد  به   دعا را. مراسم  داشتندیدور م  های را از بد
 .  مدآی م رونیبآسوده از آن   یبال با خاطرو سبک

از اعتقاد  یفکرگسست    عماد  و    نیب  یو  خود  او  پیشین  بود. سخت  یاران    آزرده 
کاوه او را   یهاگفته کسویاست. از  زانیآو نشیدو گز نیبپناه، بی تنها و کردمیاحساس 

 که: زدی خود نهیب مبه  گرید یو از سوگذاشت  نمی  آرام
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 . یبده ستددینت را از  یتوانی نه! عماد تو نم -
 کرد.  یکارگرباید     یمبارزات  یفه یدرک و شناخت درست وظ  ی کاوه گفته بود که برا  

 خود گفت:ه بعماد 
پوشش  یکارگرندارم،  یتیامن چیگیرودار که ه نینداره. تو ا یبیکه ع یکارگر -

 پنهان بشم. یکارگر مدت کی . چه بهتر که در نقش سین یبد
کار خسته شده بود    انیدر صف انتظار متقاض  یطوالن  ستادنیروز بعد، عماد از ا  چند

. کردمیبود که کارگر استخدام    یبزرگ  یشد. کارخانه  ینیو وارد کارگز  دیاش رسنوبت   که
را هایش  نشسته بود از عماد خواست که کف دست   ینیکارگز  ی که پشت میز چوب  یمرد
دل به   یچنگ  رسید،ی نظر مکه هرگز کار نکرده بود و تمیز به   ییها. دستهداو نشان دبه 

  ک ی  درخورد. عماد گفت که  ینم  یها بدرد کار چوب بردست  نیکه ا  دینزد. کارفرما د
همه    یداشته و پس از حوادث  یبر   چوب  نینجار بزرگ شده است. پدرش در ورام  یخانواده

کار   ن یا   یاما تواست  نکرده    ی اگر چوب براو افزود که  اموالش را از دست داده است.  
عماد را استخدام  او  و    زدیاحساس دفتردار را بر انگ  ،یگفتار  ن یرشته دارد. او توانست با چنسر

 کند.  
روز  کارگران کارخانه هر    یپاهم  کوشیدیهرگز کار نکرده بود محال  به   که تا  عماد

  ی هابرش برساند و الوار یهاماشینزنجیروار به رسید،ی کارخانه مهدرخت را که ب یهاتنه 
ظهر که    از  بعدبود که از هفت صبح تا چهار   نی بزرگ چوب را برش دهد. کار آنقدر سنگ

  چ یکارگران ه  نیفکر کردن و نتیجه گرفتن نبود. بودنش ب یبرا یفرصت شد،ی کار تمام م
 .دادیمو رنج کار جسم و روانش را آزار   یاو زنده نکرد. تنها خستگ را در ییفکر تازه
و قطع گ رد رفت    یتیغ ارّه  ریاش زهفته از کار عماد گذشته بود که انگشت اشاره  یک

  مه یانگشت که از ن  کی  بار با  نیکار برگردد. اطول کشید تا عماد بتواند به   شد. سه ماه
خورد. عماد کار  درد کار نمیه که یک انگشت کم داشت دیگر ب  یکارگرشده بود.    قطع
کارگر   یدانش و درک او از طبقه   ،کردمی پیدا کرد اما هر چه کار  دیگر   ییدر جا  یدیگر
کارگر سراغ نمازخانه را گرفت. کارگر با  یک  . روز اول کارش بود که از  کردمین  یتغییر
خواند. عماد دلگیر شد. احساس کرد نمی   نماز   یاین جا کس  تنگریست و گفاو به   یشگفت
انجام دهد. وقت نماز    دیبا  طیاست که در این شرا  ینید  فهیوظ  کی  نمازکارگران به  قیتشو
 . کردمی اقامه نماز  ییتسمه یو کنار ارّه  انداختی زمین م یرا رو ییمقوا شد،یمکه  
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 ها، عماداز این دیدار  ییک بار کاهش یافته بود. در یک  یماهکاوه بهدیدار عماد با  
او    یچیز  یخود گفت که کار کارگر  یتشکیالت  مسئولبه  نداده است.  را در   کاوهتغییر 

 :گفت
از منافع خودت چیز    ریکه غ  یغرق  یزار گرایشات فردلجن  ی اونقدر تو  ..... تو  -

 .یبیننمی  رو ییدیگه
  ی توانست درک طبقاتنمی  بنابر اینعماد نبود.    یضرورت زندگی برا  کی  ،یکارگر  کار

 کند. احساس   شودی را که بر او وارد م یکارگر را داشته باشد و ستم کی
اجتماع  یهاخصلت طبقه  درازا  ییک  م  یاجتماع  کیپرات  یدر  هر ردیگیشکل   .

کارگر    .  دکنمی   تولید کسبی  پروسه   در  اش خود را در ارتباط با نقش   یهاخصلت   ییطبقه 
از دست دادن ندارد. با قاطعیت   یبرا  یزیچ  یتولید است در مبارزه طبقات  یحلقه   اولین  که  
که در حاشیه تولید از کار طبقه    یبورژوازاست. خرده   خود  یشتیوضع معدنبال بهبود  به 

  د، یرا در روند تول  ییبورژوانقش خرده  یخودش را دارد. برخ  ی هاخصلت  برد،یکارگر بهره م
 شده توسط     دیتول یاز ارزش اضاف بهره را     نی شتریب که   یبورژواز .  دانندی م  ینقش انگل
 را داراست.  ودخ یطبقات یهای ژگیونیز  بردیکارگران م

 
 اش،یتشکیالتتوصیه مسئول بورژوا بود که بهخرده کی طبقه کارگر نبود. از قماش  عماد

خود را طبقه    یهاخصلت  ،کردمی  یظاهرا کارگرکه  این  کارگر جا زده بود. او با  خود را
طبقه کارگر ساخت.    یهانآرماکارگر وفادار به  کی  از او  توانی نم  بنابر اینراه داشت.  هم

تواند  بار این طبقه و احساس مسئولیت در برابر آن، می از زندگی مشقت   شدن    اما او با آگاه
 دیده پشتیبانی کند. ستم یهای این طبقه ناز آرما 

 
عماد به  التیتشک امیپ نی شد و آخر یسازمان بررس یباال یهاعماد در رده تیموقع

 :بود  نیا
پیمان  و هم  یدرک کن  وطبقه کارگر ر  یتونی . نمیمرفه هست  یبورژواتو خرده  -

 .  یمبارزه کن اونبا 

ها عادت. او تنها از دادیتن نمداد  می   اوکه کاوه به   یکیدئولوژیا  یها رهنمودبه   عماد
. اعتقادات او از راه مطالعه و کندوکاو در  کردمیارث برده بود دفاع  که به هایی  ن یو تلق
نم  امدهیندست  به  گوناگون  یهاشه یاند او  یک    توانستی بود.  از  گووگفتدر  منطقی  ی 

شده   نهینهاد  ودر ا  یاز کودک  ی دینیباورهاکه    کردمیاعتقاداتش دفاع کند. تنها احساس  
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  ده یپد  کی  یدئولوژیا  رییاو در برابر تغ  یستادگیارا کنار بگذارد.  ها  آن  توانداست و نمی 
  ی دوراه  کی  راه نبود. عماد دربا استدالل هم  یدئولوژیا  رییاو از تغ  یبود. خوددار  یاحساس
 که با کاوه داشت، با خودش گفت: ییهاگووگفت پس از  یروزکرده بود.  ریگ یاعتقاد
 .ادیسرم م یچ نمیبب ذارم،ی منماز رو کنار  یچن صباح -

 دقایق پشت   «نخوانم  ای  نماز بخوانم»    بود که  نیهنگام عصر که شد فکر و ذکرش ا  
انگاشت   آزردیمجانفرسا او را    یی . دلهرهشدی تر مو فرصت نماز تنگ  گذشتی سر هم م

 یانتخاب سختند.  کنمی   و فرشتگان خدا او را سرزنش  کوبدی که شیطان در کنارش پای م
تلق با  بود.    یمذهب  ناتیبود. روح و روانش  فکر کنار و آداب و رسوم روزمره خو گرفته 

آشفته  خاطرش را    ،انجام داده بود  شهیکه هم  یشستن از واجباتو دست   نیگذاشتن ارکان د
بکردمی خود  از  ناگهان  گام  خودی .  به   شیپبه   یشد.  اما  گرفت  رفت وضو   مازنگذاشت 
 شیکه براکاوه    یگفته   نی. آخردخوریاش را مکاوه مثل خوره ذهن  یهاایستاد. گفتهه ن

 : کردمیجواب مانده بود، در ذهنش گردش بی
 زمزمه  یعربرو به  یزا یچیک و  یشی راست مهر روز خم و   ی چ ی فکر کن برا -

 . یکنیم

دانست چه کند.  او فلج کرده بود. نمی  درنماز را  به  ستادنیا  یگفتار، اراده   نیا  ادی  
  ک یغروب نزددوخته بود و هر لحظه که به چشم    رفتی که از دیوار باال م  یآفتاب    خطبه 
بود. همین که آفتاب، سر دیوار رسید، چشم  . کالفه و سر درگم  زدیاش تندتر منبض   شدیم

انگاشت مُهر را از    دهی نا شن  را  یالتیشکت  یهاآن پشت کرد. اندرز از پنجره برگرفت و به 
شد. چشم    رهیبر او چ  یشگیعادت همانداخت ناگهان،    نیزمبه  یرفچه برداشت و با دودل

  ی برد و بانگ »اهلل و اکبر« را با بغضگوش باال  بناها را تا  دوخت دست   نیزم  یمُهر روبه 
که اشک در چشمانش    ی. در حالردکو سه بار تکرار    ختیر  رونیبود ب  دهیترک  ش یکه در گلو

گشوده شده  یش رودر  رحمت او به آغوش خدایش بازگشته و  انگاشت که به  ،حلقه زده بود
بود. او همان عماد مسلمان تمام  اول سکه برگشته    یرواست. نمازش که تمام شد. به 

 .رفتی نمدرز اعتقاداتش  ی ال بود که مو یعیار
  ماندن در ایمان   ای  گراییعقل  نشیسازمان بود که در بزنگاه گز  ی از اعضا  یکی  عماد

 ی، در جایگاه اعتقادی خود باقی ماند درونخاطر و تزلزل    یآشفتگپس از چندی    ،غیببه 
 .  رفتندیرا پذ  ی عقالن ینه یبر خالف عماد گز یاریبساما 

دلیل گام  همین  به  بود.  هایترک همه خوب  یمعنابه  یبرخ  یبرا  ترس از ترک نماز،
عادات پیشین  بازگشت بهو سرانجام به   بودکند و تردید آمیز    ینمازی ب  یسوبه برداشتن  
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 ،ینمازبی   پس از چند روز  یها کوتاه مدت بود. اگر فردغالبا این افت و خیز اما    انجامید یم
فسق و فجور در غلتیده بود و نه از  که بدون نماز نه به   دیدی م  ،کردمی   یرا واکاو  ودخ

  ی زندگبه   ،ینید  یدهاینماز و فارغ از بابه   ازینبی   مبارزه کاسته شده بود. آنگاه  یاش برااراده
 داد.را کنار گذاشته بود ادامه می  یدین هایکه گرایش یدر گروه یمبارزات
 

 روند نواندیشر در سازمان

ی بود و زمینهها را صیقل داده  باور  یچریک  یمبارزه با مشتشکیالتی و  آموزش درون  هاسال
سازمان )رضا   یرهبر ، 13۵2سال  یدر آستانه دگراندیشی را در سازمان فراهم کرده بود. 

 . دیکشی مچالش را به یمذهب شهیاند ،( نیز در درون خودبهرام آرام و ییرضا
سال  ن،یمجاهد  التیتشک  در دهه تا  آغازین  پنجاه،  های  از مانند  ی  بسیاری 
  یی بودن سازمان جا  ی مخف  طی شرابود.    التیبر تشکمقدم    یرهبر  ،یمخف  یهاسازمان

 ماتیها و تصمراهکار  بود که    ی. رهبرگذاشتینم  یباق  کیدموکرات  یریگمیتصم  یبرا
به از رأس هرم  ابالغ  مجموعه   ریزرا  انجام  کردمی ها  بود.  ش  و  از رضا  را خواستار  پس 

اما در این برهه نقش تشکیالت   قرار گرفت یگاهیجا  نیدر چن تقی شهراممحمد رضایی،
   .بودتر از پیش ها پر رنگگیریدر تصمیم
 

تقی محمدمارکسیسم،  سوی  به   آرامحرکت  سازمان و    یدئولوژیا  ینیبازبدر جریان  
ی پیرامون او نیز هر یک نقش مؤثری در این دگرگونی  نبود. کادرهای برجسته  تنها  شهرام

آرامداشتند.   سپاسیعلی ،  بهرام  یزدانیان  ،رضا  جوهری  ،محمد  جمال   ،محمدابراهیم 
ئولوژیک سازمان، کوشا بودند.  د از جمله کسانی بودند که در تحول ای  یرازیزاده شف یشر

برای  سازمان  ی نیز تا پیش از تصمیم  واقف  فیشر   دیمجاندیشی در سازمان،  در جریان نو
 سو بود.  ، با این گروه هم....ایدئولوژیک بیانیه اعالم مواضع  انتشار 
 

شهراممحمد او دست  تقی  بلکه خود  نبود.  ایدئولوژی  تغییر    ی همان پروردهمبتکر 
  داد. روند دور شدن از مذهب این سو سوق مییی بود که سازمان را به هاآموزش و    مجموعه

ها و زندانسازمان در    یپراکنده  یاعضا  نیب  13۵0موزون از    یبا آهنگ)سکوالریسم(،  
ی همه کسانی که با او در سازمان گفته به  تقی شهراممحمد شد.  دیده می از زندان    رونیب

انسانی با هوش، با اراده،  های شخصیتی مثبتی برخوردار بود. او معاشرت داشتند از ویژگی 
گیرد جدی و با نظم بود. بدیهی است وقتی چنین شخصیتی در جایگاه رهبری قرار می
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دور شدن از ایمان به غیب    ی سازمان را در برگرفته بود، یعنیآن جریان فراگیر که همه به 
حرکتی را که در سازمان در  او  بخشد.  ، نظم و سرعت می گرایش علمیسوی  به   و حرکت

بندی و تئوریزه کرد. این  یی جمع جریان بود، با یاری کادرهای نام برده در باال، در جزوه
 « معروف شد.  سبز »جزوه  جزوه به

 

 جزوه سی   

  وی.  نداشت  دسترس   در  سفید  کاغذ   ،«سبز  جزوه»  نوشتن   هنگام  شهرام  تقیمحمد
 رو این   از.  نگاشت  داشت  اختیار  در  که  رنگی  سبز  کاغذهای  روی  را  خود  هایشته نو

 معروف شد.  «سبز جزوه »ها به نوشته دست
  شهرام،  تقیمحمد   سازمان،  مرکزیت  عضو  سه  همگرایی   با  ، 13۵3  پاییز   در  سبز   جزوه

.  شد  منتشر  ضمیمه،  یصفحه  16  با  راههم صفحه،  90  در  واقفیشریف   مجید  و  آرام  بهرام
 را   تفکری  برایند  و  داشت جریان  سازمان   سطح  در  که  بود  نظراتی  بازتاب  سبز،  جزوه 
 .  بود گرفته شکل مبارزاتی، و تشکیالتی کار سال 9 درازای در که دادمی نشان

  از  عبارتند  که   دکنمی   تکیه  اساسی  محور  دو  بر  سازمان  ایدئولوژی  نوشته،  این  در
  .«انسان از انسان  استثمار نفی» و «جهان مادی تکامل»

  های حوزه   یهمه   و  مرکزیت  در  ایدئولوژیک   جدی  هایبحث  ، «سبز  جزوه»  انتشار  با
  جزوه  این   در  بحث  مورد  موضوعات  پیرامون  کنجکاوی  و  پرسش.  درگرفت  تشکیالت

 در   مذهب  کارایینا  بود،  برخوردار  همگرایی  بیشترین  از  که  موضوعی  اما  بود  فراوان
  و  سیاسی  انحرافات یریشه ها،بحث  یادامه  با . بود  گرفته پیش  سازمان  که بود ییمبارزه

 .  خورد پیوند سازمان  ایدئولوژیبه  تشکیالتی،
 ی زمینه   و  داشتبر  پرده  سازمان   ایدئولوژی  از  ناشی مشکالت  از  آشکارا  سبز،  جزوه

 .کرد فراهم را  مارکسیسم پذیرش   و سازمان  ایدئولوژی تغییر برای الزم
 : است شده بیان چنین  جزوه  این انتشار علت  سبز، جزوه سطور اولین در
بعد از مشاهده یک سری    ۵2در جریان بررسی کار یکساله سازمان در بهار سال   -

تشکیالت که مجموعاً امر پیشرفت گروه و  بودهایی در داخل  ها و کمیینارسا
مرکزیت سازمان  کردمیتکامل سازمان را در مبارزه علیه دشمن دچار اختالل 

درجه   بخصوص کادرهای  ترن ییتری با کادرهای پاتصمیم گرفت در رابطه فعال
اولی که امکان رشد باالتر و احراز مسئولیت بیشتری داشتند قرار گرفته و در  
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ترین مسائل موجود درون تشکیالتی و وظایف کنکرت  فعال مهم  یاین رابطه 
 بحث بگذارد. مرحله دشوار فعلی را به 

 :شمردی قرار گرفته است بر م یرا که مورد موشکاف ییهایی نارساسپس جزوه، 

کادر (1 کادر  یهاکمبود  بخصوص  در  یاسیس  یهاباتجربه    ات یح  ان یجر  که 
تری از مسائل و قیدرک نسبتاً مناسب و عم به خود توانسته باشند    تشکیالتی

سازمان ع   دهیرس  یمشکالت  بطور  باشند  قادر  مقدمتاً  بخصوص ینیو  و  تر 
تر، برخورد مسئول  زا   نجایما در امسائل برخورد کنند. مراد    نیبا ا  یترمسئول

چنین هم  ت،یمسئولاحراز و کسب    یبرا  ی اسیبالقوه س  یو آمادگ  یستگیاز شا  ریغ
مسئول  یعنیی  اخالق  ت یو صالح  یدگآما احساس  به  نسبت    شتریب  تیداشتن 

 .  باشدی مها آن  شدن با روروبه ی تر براکامل تیمشکالت و ظرف
امر جانبه به  کی  توجه .  هاکادر  کیدئولوژ یو ا  ی اسیبودن سطح آموزش س  ن ییپا (2

بود   وریشهرهات قبل از  العمل اشتباکه خود عکس  ۵0  وریبعد از شهر  ینظام
  مات یتعلامر مهم  سازمان(، سازمان را از پرداختن به   ریاخ  لیتحلبه   دی)مراجعه کن

 ها غافل ساخت. کادر یاسیو س کیدئولوژیا

  ی تا حد تئور  یسازمان  کیعدم ارتقاء سطح پرات  ات،یالزم تجرب  یبندعدم جمع  (3
   .التیدر سطح تشک اتیتجرب  نیعدم انتقال اراهنما و 

 : آیدادامه می در سپس 
از مشکالت   یانبوه انیاز هشت سال عبور از م شیب یروشن بود که ما در ط  -

بود  یالتیتشکو    یاسیس به   میتوانسته  ارزش  اریبس  اتیتجربکسب  بالقوه    ی با 
ما با دشمن و عبور از کوره سخت عمل  ییارویبرخورد رو بخصوص میابیدست

  ات یتجرب  ن یما در بر داشت. ا  یبرا  ییهارزند   ن ینو  یهاآموزش   ر،یدر دو سال اخ
سازمان  در سطح  ها  آن  انتقالو    بندیجمع   بنابر اینبودند    امدهیندست  به  ساده

 . گرفتی ما قرار م ی و جنبش از وظائف اساس
 آمده است:  ن یجزوه چن  نیا 7۸صفحه  در
اساس    یدئولوژیا   نیتدو - توجه به   بینیجهانبر  با  مکتبانبیاء.  مبارزه  و   یلزوم 

  ار یما بس  یحال برا  ن یبوده و در ع  یکار اجباراین   میاهما مسلمان بود   کهاین 
 یهاکار سازمان سه،یمقا یبرا توانی آن م ینیروشن شدن سنگ ی. برانیسنگ

و کار   باشندیم  ینیمدون و ع  یدئولوژیا  یکه دارا را در نظر گرفت    یستیمارکس
 سمیاست و عالوه بر آن مارکس  طیمحدر    یانقالب  یکردن تئور   ادهیپها  آن   یاصل
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با مسائل   سهیدر مقا باشدیمانسان  و در حد شناخت    یدست آورد بشر و علم
 گرفتیانجام نم  یدئولوژیکار ادر مکتب انبیاء. اگر این   یهمچون وح  یاهدیچیپ
انقالب  دیبا  ای تجارب  م  سمیمارکس  ی از  اثر   ای  شدیصرفنظر  در  سازمان  افراد 

است ممکن   یتفکر انقالب نیسمت اه ب  اناتیجرکه این و  یستیمطالعات مارکس
افراد سازمان   نیجهت از بهتر  نیمکتب خود را از دست بدهند. بدبه  مانیبود ا

آن نمودند.    ن یدو سال( از وقت خود را صرف تدو ) حدود    ی مدت قابل توجه
و چون خود    دکنمی  پر   یدئولوژیارا نیز    ی ماتیاز برنامه تعل  یحجم قابل توجه

 کردمی   د یتشدشدت  به   تئوریک را  د یکار جنبه تئوریک داشت کار تئوریک و داین 
بوجود آمدن  و   یمتوال  یهاکالس   لیاز نظر لزوم تشک  ،یو اثر آن در سازمانده

 کادر باال قابل توجه است.  یبرا یریگو وقت شتریب ییشناسا
سبز  اگر جزوه  در  مشکالتنمی   ینف  یمذهب  یدئولوژیا  ،چه  اما  ا  یشود،  که    ن یرا 

تحمبر    یدئولوژیا م  لیسازمان  بر  است  اشمردیکرده  سپس  با    یمذهب  یدئولوژی.  را 
گرایی عقلو دستاورد    طیدر مح  یانقالب  یرا تئور  سمی. مارکسکندی م  سهیمقا  سمیمارکس

در    ی مذهبیدئولوژیا  ت یتقو  یکه برا   ردیگی م جهینوشته، سرانجام نت نی داند. اانسان می
گفتمان در   یادامه   در  بهره برد.  سمیمارکس  ی از تجارب انقالب  دیبا  الت،یچارچوب تشک

 : میخوانی جزوه م نیا
اساس  ایآ - تدو  یمسئله  صرفاً  تشک   یدئولوژیا  نی را  عناصر  داد  می  لیاسالم  و 

اعتقاد   یعنی  معنا،  نیهمموجود بودند و مسلمان بودن ما به سازنده آن از قبل  
 ای  نش بودمدوّ  ریشکال آن عدم انسجام و غا که فقط    یکامال درست  دیعقابه 
  ی نظرات اسالم  اءیو اح  هیتصف  دنظر،یمسئله بر سر محتوا، بر سر تجدکه  این 
   ست؟ا

  ی جدا از عمل و زندگ  تواندی ما م  ی دئولوژیا  ت یفیک  ای  مسلمان بودن ما   اصوالً -
تع بودن  ایآشود؟    نییما  آشناتر  زیچ  کی  مسلمان  و  کردن  مبارزه  شدن    و 
اسالم مجرد وجود دارد؟   ایآ   بیترت نیست؟ بدای  گرید  زیچ  یفرهنگ انقالببه 

ممکن، هر چند هم    وانهر عن  تحتخود را    یدارد ما مسبوقات ذهن  ی لیچه دل
دانسته و   نی عناو نیا یمحتواو صحت   یمقدس باشند شرط درست  نی عناو نیا

  م؟ ییهر نحو ممکن برآبهها آن  ن یتدو ای  هیبعداً درصدد توج
جزوه سبز، کنندگان  ب  تهیه  با  ندکنمی   ان یآشکارا  تقدس    یاله هبا شکستن    د یکه 

 :شود یبررس شاننادرست بودن ایبودن اعتقادات، درست  
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ست که  ی اجداد  آبا و      مانیهمان اسالم و ا   مانیا    ای  اگر منظور از مسلمان -
خرافات و معتقدات منحرف طبقات حاکم آلوده است پس چرا در بهداریم  قبول

اگر مراد ما از اسالم آن   م؟یااسالم برآمده  نیهم یایاحو   دیو تجد هیصدد توج
  ر یحرکت و س  نیوجود و کشف قوان  قیحقادرک  است که ما را به   بینیجهان
از مطالعه   سم؟یمطالعه مارکسپس چه باک از    شودی جهان رهنمون م  یعموم

  کند؟  کترینزد  قتیحقهر آنچه ما را به 
ا  نیا  جتاًینت - درک  و  به   هاتیواقع  نیمطالعه  شده  مطرح  که  طور  آنجا  آن 

بلکه    « مکتب خود را از دست بدهندبه   مانیسازمان ا   یاعضا»  که  نجامداینم
ها  که قرن  یارتجاع  ی هاسنت به   دهیو عق  یخرافات طبقاتخود را به   مانیحداکثر ا

شده بود از دست    عمالاها  آن  طبقات حاکم بر  توسط  تحت عنوان »مذهب«
 .  دادندیم
طبقه حاکمه،  خرافات و متعلق به سازمان با فاصله گرفتن از مذهب آلوده به  نجا،یدر ا

رُ  یاسالم  دنبال پشسته  و  اند  گرددی م  شرویفته  با  مارکس  یهاشهیکه  از   سمیبرآمده 
 باشد. هماهنگ

یک سازمان مبارز   در ساختار  ی دئولوژینقش ا  یشفاف سازجزوه سبز، به   یانیپا  بخش
 :پردازدیم

نوشته شده  که  این   دارد؟  ییما چه معنا یبرا یدئولوژی اکه  این   :گرینکته مهم د -
چون   کردمی پر    یدئولوژیرا نیز ا  یماتیاز برنامه تعل  یقابل توجهاست، حجم  

  د یشدت تشدتئوریک را به  دیداشت کار تئوریک و دکار جنبه تئوریک   ن یخود ا
فرموله    دیست از اصول و عقاا   عبارت  یدئولوژیامعناست که  نیابه  ای. آکردمی
م  کیتئور  یمعن  نیابه  یاهشد   نجای( و در ایعقل  نیبراه  لهیوسبه   توانی )که 
 سازمان قبوالند؟   ک ی ایفرد  کی( به ینقل ن ی)اجباراً براه یمسئله وح لیدلبه 

  ن یهر چند مدون باشند و هر چند تدو  دیاصول عقا  نیقبول ا  ای غیارائه، تبل  ایآ -
براساس   تع  بینیجهانآن  باشد  استوار  نیز  ا  نییانبیاء    ا یفرد    یدئولوژیکننده 
طب و  تع  یماد  اتیحکننده    نییتع  عتاًیسازمان  موقع  نییو  سمت    ای  تیکننده 

وجود و    ،یماد  اتیح  ن یاکه  این   ایو    باشدی سازمان م  ایفرد    یاجتماع  یریگ
طبقات  یاجتماع  یریگسمت منافع  باالخره  ا  یو  که  تفکر،    ،یدئولوژیاست 
   د؟کنمی  ن ییسازمان را تع ایو... فرد و  ینیبجهان
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 دهدی نسبت م ینابخردرا به امبرانیپ یهاو رهنمود یوح گرفتن از سبز، الهام  جزوه
   آزمون شده   یاجتماع  یاستوار باشد و در تجربه  یعقل  نیرا که بر براه  یدئولوژیاآن  و  

ها در  نقش تعیین کننده تودهرا انکار    مسئله وحی  .دکنمی  یمبارزه معرف  یراهگشا  باشد
 یمحتوا و  دیجد  یهاازینبه   ییگوپاسخ  ی سپس رهنمود خود را براداند.  می   ساختن تاریخ

  :دهدی ارائه مچنین مرحله  نیادر   یآموزش
بررس  - گذشت  تاکنون  محتوا  یاجمال  یآنچه  از  ما  که  گذشته    یبود  آموزش 

آن   اثرات  و  مشسازمان  ش  یاسیس  یبر خط  تشک  یهاوهیو  درون   یالتیکار 
 .میعمل آوردسازمان به 

  ی بررسبه  یعنی  خودمان  یموضوع دوم، از بحث اساس  یبررسبه  میخواهیم  اکنون -
 یم.مرحله بپرداز ن یدر ا یآموزش یمحتوا  نییو تع دیجد یهاازین

که    اش یکیدئولوژ یا  یژگیوآموزش در سازمان ما بدون توجه به   ایمحتو  یبررس -
چنین  . هم ستین  ریپذ. امکان دکنمی   ز یعصر متما  ن یا  ی مکاتب انقالب  ریاو را از سا

و روابط   یو تکامل تفکر اسالم ریبدون درنظر گرفتن سنیز   یژگیو ن یا یبررس
بعد وجود  اسالم از مشروطه به   و روز    ی انقالب  استیتفکرات س  ن ی که ب  ی متقابل

 چنان ناقص خواهد بود.  داشته است، هم 
  ی عنی  ظاهراً مستقل و جدا از هم را  دهیدو پد  نیتوانست ا  میمقاله نخواه  نیا  در -

 یهاوند یپ  یروز را که در واقع دارا  ی انقالب  ی اسیو تفکر س  یتفکر فرهنگ اسالم
اجتماع  ی خیتار  قیعم دق  یو  و  ن  قاًیهستند  رشد  با  در    دیتول  یهارو یمتناسب 

ادغام    خیسراسر تار مورد بحث رفته   ش یپ  گریکدی  ر شده دهمدوش و گاه  اند 
 . میکامل قرار ده

داد  ما - نشان  گذشته  بس  میدر  اشتبا   یاریکه  شکستاز  و  نواقص   یهاهات، 
ناسالم   یهابود و از سرچشمه   کیدئولوژیا  تیماه  یما دارا  یالتیتشک  و   یاسیس
م  ی دئولوژی)ا   یرانقالبیغ  یهای دئولوژیا منشأ  متوسط(    ن یا گرفتی طبقات 
انحرافتفکرات و    نیا  ایو    های دئولوژیا را    ینظرات  نفوذ خود  راه  نقطه  از دو 
 .  ندکردمی  دایسازمان پبه 

ورود    قیافکار و نظرات از طر  نیورود ا  یعی و طب  یجبر  ،ییربنایز  انیاول جر  راه -
ترکبه  یروشنفکرعناصر   نظر  از  بود که مسلماً   یروشنفکر  بیداخل سازمان 
 طیدر شرا  یتشکل  نی چن  ریزناپذیحال ضرورت گر  نیع)و در    تازپیش  یهاسازمان
م اهمیهنیخاص  پ  تی(  به کردمی  دای خاص  نیز    نیا  درکه    یطور.  ما  مورد 
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انقالب سازمان  هر  به   گرید  ی همچون  طوالن  کی  گذراندنمجبور  از    ی پروسه 
افکار   نیب  ح،یناصح یهاو نقطه نظر  حیصح  یهانقطه نظر   نی ب  یمبارزه درون

  ی عمل متناسب اجتماع انیمرور در جر تا به  م یدرست و نادرست در سازمان بود
  یهاتضاد  میآن( بتوان  یهاو نقطه نظر  سازمان  یدرون  بی)پرولتره کردن ترک  خود
 ت یحاکم سمت  به  کی دئولوژ یا   منحط هایگرایش نابودکردن  را با  خود   یدرون

 .م یینماحل   یانقالب یدئولوژی مطلق ا
  اشییو روبنا  یفرهنگ  یژگیخاص سازمان ما بود و از و  شتریدوم که ب  ینفوذ  راه -

از   یقسمت  رش یپذ  قیبود که از طر  یتفکر مذهب  یستیلآهدیعناصر اسرچشمه  
که از    یداخل آن نفوذ نمود. افکار و نظرات غلطتفکرات توسط سازمان به   نیا
م   قیطر   نیا سازمان  روبنا  شدی وارد  جنبه  به   یی عمدتاً  و   لیدل  نیهمداشت 
سازمان، هر اندازه    یدئولوژ یدر ا  سمیآلده یا  ن یو عمق ا  یدگیچینفوذ پ  رغمیعل

  ح یصح  یهایریگاعتبار موضعخود به  یالتیو تشک  یاسیعمل س  انیما در جر
اجتماع  یطبقات زحمتیو  منافع  جهت  گام    نیترکشمان  جامعه  طبقات 
به   میداشتی برم پراتو  که  اندازه  ا  یاسیو س  ی سازمان  ک یهمان  منافع  با    ن یما 

پ مبه   خوردی م  وند یطبقات  سازمان،    ی دئولوژیا  یستیآلدهیا عناصر  زانیهمان 
های  و اجباراً با در هم شکسته شدن پایگاه  دادی مو ضعف خود را نشان  یناتوان

فکر اذ  اش یمستحکم  رفقادر  پرولتر  یانقالب  ی محتوا  ی،سازمان  یهان   یو 
 .افتییم یشتریسازمان غنا و استحکام ب یدئولوژیا
 

 خوانیم:از جزوه سبز چنین می  ۸۵ در صفحه 
- ۸ یما ط یالتیکار درون و برون تشک یوه یوش یاسیتکامل نظرات سروسه پ -

پاال  نی بهتر  ی سازمان  اتیحسال    9 از  زنده  مستمر   یهاش یشواهد  و  متعدد 
  ی جا  نکیااما    دهدیسازمان نشان م   یعموم  یهانظر  را در نقطه   کیدئولوژیا

 .میکن ردمسائل برخو  نیابا  یترهانه طور آگاآن داشت که به 

 

 تیمرکز  یها و اعضااز کادر  ک ی  چیه  یمخالفت اساس   آنچه در جزوه سبز آمده بود با   
  ی خوانهم    نینشد. ا   روروبه  بود  یکادر مرکز  که عضو    یواقفف یشر  دیمج   جمله    از

س از  پکند.  دایسازمان ادامه پ یدئولوژیا رامونیرا فراهم کرد که بحث پ یینهیزم یفکر
از   سبز»استقبال  سازمان  «جزوه  درون  شهراممحمد  ،در  گسترش ،  تقی  و  بسط  برای 
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پس  اندیشه  آن  از  کوشید.  بسیار  سازمان،  در  نو  ادبی  در    ،یستیمارکس  اتیمطالعه 
میهاآموزش  دنبال  بسیار  جدیت  با  تشکیالتی  درون  این  ی   تیذهنکه    هاآموزش شد. 
پاک  را    التیتشک  یعموم مذهبی  ایدئولوژی  موردکردمی از   بیقر  تیاکثراستقبال    ، 
رفت و راه را برای تغییر ایدئولوژی در سطح سازمان هموار  سازمان قرار گ  یاتفاق اعضابه 

 کرد. 
جزوه سبز را مقدمه و بستر مناسبی برای اعالم علنی تغییر مواضع    تقی شهراممحمد

بیشتر وقت خود را برای تکمیل آن و    13۵3ایدئولوژیک سازمان تلقی کرد و از زمستان  
 .یی علنی بکاربردانتشار بیانیه

 سازمان یدر رهی   کیدئولوژ یا شیدگرد

 تقی محمد سازمان خود را نشان داد.    یدر رهبر  ک یدئولوژی ا  یسیدگرد  13۵3سال  ز  ییدر پا
آرامو    شهرام مرکزبهرام  از کادرهای سازمان،    ت،ی، دو عضو  با جمعی  از همراه  با گذر 

پذ   سمیمارکس  ،یمذهب  یدئولوژیا به   رفتهیرا  و  سازمان    یدئولوژیا  رییتغ  غی تبلبودند  در 
 ی. در حوزهدادی نشان م دیترداز خود   ت،یعنصر سوم مرکز ،واقفیشریف  دیپرداختند. مج

تق  نیا  رامونیپ  یاریبس  یهاگووگفت  ،یرهبر انجام شد.  آرام  یمسئله  بهرام   شهرام و 
 و قبول  یخودسازرا به   تیسوم مرکزنصر  انتقاد و انتقاد از خود، ع  یروال برنامه به   دند یکوش

 جدید هدایت کنند.   یایدئولوژ

  یترفیتئوریک ضع  یاز پشتوانه  تیمرکز  گریدو عضو دکه نسبت به  واقفیشریف 
محتوای جزوه سبز ایرادی قابل قبول وارد کند، اعالم تغییر  توانست به نمی  وبود برخوردار 

که سازمان، برخی از اعضا و هوادران خود را از دست خواهد داد، دلیل این ایدئولوژی را به 
  ی از موضعسرانجام، وی    کرد.و مخالفت خود را با آن بیان می  دانستزیان سازمان می به 

بخود نسبت داد. را    یاریانتقادات بس  ت،یمرکزبه   ییانتقاد از خود پرداخت. در نامه به   یانفعال
مشکالت  ربرابدر  ستیو قادر ن  شودیدچار ضعف و تزلزل م یوکه این  نامه، از نیدر هم

عنوان ، به آرامبهرام  خود، از    یدر نوشته  ،واقفیاستوار باشد نیز ابراز تأسف کرده بود. شریف 
او در سازمان   رینظ  یاکه درجه   دکنمی  و آرزو  دکنمی  ادیدارد    یمثبت  یهایژگیکه و  یفرد
 1کند.  دایپ

او که سازمان به   یانجام راهکار  یخود را برا  یآمادگ  واقفینامه، شریف   نیا  یدر پ
 یهایژگیبا و   یی آشنا  یشده بود که برا  پیشنهاد  دیمجکرده بود اعالم کرد. به   پیشنهاد

 
 .   9۵و    94فحه  ص  یروحان  یاحمد  نی نوشته حس  ،«رانیخلق ا  نیسازمان مجاهدکتاب »برگرفته از    .  1
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 در  یتیبدون داشتن مسئول  یطبقه کارگر، مدت  یهاو خواست   دیتول  یچرخهکارگران در  
 .ه بودرفتیرا پذ پیشنهاد نیا یبپردازد. و یکارگر کاربه  الت،یتشک

 

 " پرچم" یمقاله

 در سازمان  تر سازیم«، با نام »پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشته  یی، مقاله 13۵3در آذر  
رضا  علی   انتقادات در پاسخ به  تقی شهراممحمد را    ییصفحه  96ی  نوشته   نیمنتشر شد. ا

 سازمان،  یاعضابیشتر شدن  ستیمارکساشاره به  با   وشتهن ن ینوشته بود. او در ا   سپاسی
 پردازد.  می  مداردر این سازمان دین  و کنار گذاشتن مذهب یاعتقاد یسیگردچرایی دبه  

از    شهرام بردن  نام  بهاز    ،یسپاس  رضاعلیبدون  »اپورتوناو  چپ   ستیعنوان 
 :  گویدمی د و کنمی  ادیطلب« سلطه 
  آنچه اکنون و درین مقاله بطور اساسی مد نظر ماست در درجه اول بررسی یکی  -

جریانات انتقادی است که قریب یکسال، آغاز، ادامه و نهایتش بطول انجامید.   از
تحت را  آن   حمالت انتقادی گرایش انحرافی و خطرناکی بود که ما  هدف این

 اش ساختیم. طلب مشخصنمای سلطه عنوان اپورتونیسم چپ 
های کلی و وظایفی است  گیریدر درجه دوم روشن کردن آن سری از نتیجه -

به   که ورود  و  ایدئولوژیک  مبارزه  مرحله  از یک  در را  آن   جدیدتر،  مرحله عبور 
 هد. مقابلمان قرار می 

 
 یایبقای پرچم، کسانی را که با روند تغییر ایدئولوژی در سازمان مشکل داشتند،  مقاله 

ترین فرد در این گروه، مجید  د. مشخصکنمی  ی معرفی و ارتجاع یآلیستایده یهاشیگرا
های چنین  ی پرچم، دغدغه ، یکی از سه عنصر مرکزیت سازمان بود. مقالهواقفیشریف 

 پاسیفیسم     طلبی وانفعال  گرایی(،  نیهیلیسم )پوچ تغییر ایدئولوژی، به   افرادی را در رابطه با  
 :  گویدمی دهد و تشکیالتی  این افراد نسبت می _ سیاسی
افتاد، اگر فالن  اتفاق نمی یکی از استدالالت این دسته این بود که اگر فالن   -

بود، اگر اکنون فالن رفیق دیگر میکه این  داد و یارفیق فالن نظر را ارایه نمی 
نمی  برخوردها صورت  این  و  نظرات  ساده این  با  عده  این  واقع  در  گرفت..... 

اندیشی تمام یک ایندیویدوالیست خلص )هستند که(، یک تحول درونی و ذاتی  
ی را که دقیقا در رابطه با نیازهای بسیار متحول شرایط  در یک سازمان انقالب
تصادف و اتفاق خوش  اراده یک یا دو فرد یا به د به کنمی  اجتماعی ضرورت پیدا 
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می  نسبت  ناخوش  آنان  یا  بر  حاکم  ایندیویدوالیسم شدید  بطور خالصه  دادند. 
رشدیابنده  حقایق  آن  دیدن  از  می مانع  شر یی  در  سازمان  بطن  در  که  ف  شد 

 تکوین بود.  
 

 سازمان  تغیی  ایدئولوژی در اعالم 

  وریدر شهر،  آنبه   های جدیدپس از تکمیل و افزودن بخش  ی »پرچم«،ی مقاله مایهدرون
 پخش شد.    ران«یخلق ا نیسازمان مجاهد کیدئولوژیاضع  ااعالم مو ه یانی»ببا نام  13۵4

به  مارکسیسم در سازمان، تحولی درونی و  جریان گسترش سکوالریسم و گرایش 
تحولی  این پدیده که با ماهیت ایدئولوژیکی سازمان از ابتدا گره خورده بود. بود دراز مدت 

بود که با رشدهمگانی تفکر در سازمان هماهنگ بود. این تفکر جمعی سازمان بود که گام  
   سم گرایش پیداکرد. یو به مارکس  شدسکوالریسم نزدیک  به  ،تگرف  گام، از مذهب فاصلهه ب

از    ماندهیها و اندک شمار باقکادر  زای  میعناصر قد  شتریب  ،یدئولوژیا  رییاعالم تغ  با
داد  نشان می و صلح آمیز    آرام  یشدند. این دگرگون   ستینیز مارکسپیشین سازمان    تیمرکز

اجتماع  یکه زمینه فکر مارکسیسم،  سکوالریسم  به  شیگرا  یو  بسو سپس  از    یاری در 
 وجود داشته است.   شیپ ازعناصر سازمان 

 ایدئولوژیک در سازمان یدگرگون مواضع...«اعالم  هیانی»ب با انتشار، سازمان یرهبر
  جریان تغییر ایدئولوژی را که    یفرد و گروه  اینبنابر  .  دیرسانهمگان    یآگاهآشکارا به را  

   .سازمان بود یاعضا  تیاکثر یخواهتحول ی ازنمادو اعالم کرد،  یرهبر
داد می   ی همان سازمانی رخی اعضای سازمان، زیر پوسته روند تکاملی در اندیشه 

، مرکزیت سازمان  بنابر اینکه با نام »سازمان مجاهدین خلق ایران« شناخته شده بود.  
دید که در نام سازمانی که ایدئولوژی آن دگرگون  ، الزم نمی تقی شهراممحمدرهبری  به 

همان سازمان    ی  و اجتماع  یاسیس  ت یداشتن هوبا نگه شده بود تغییری ایجاد کند. پس  
عنوان برایند رشد ایدئولوژی سازمان اعالم کرد. بدین  تغییر ایدئولوژی را به   ن، یشیپ  یمذهب

گذاشت که  نمایش می سازمان سیاسی را به ی یک ترتیب یک دگرگونی بزرگ در اندیشه 
خود   فکری  تحول  در  و  بود  کرده  شروع  مذهبی  تفکری  چارچوب  در  را  خود  فعالیت 

 مارکسیسم رسیده بود. به 
  اعالم تغییر ایدئولوژی به   واقفیشریف مجید  در بین اعضای سازمان شمار اندکی مانند  

 چون و چرا  بی  کهبسته بودند خود دل یاعتقادات مذهباعتراض داشتند. برخی نیز چنان به 
 ند. کردمیابراز  با تغییر ایدئولوژی  مخالفت خود را 
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بر اساس نام و   فشردند،می خود پای   یمذهبچنان بر اعتقادات  برخی از اعضا که هم 
مذهب یک سازمان  را  سازمان  تبلیغات سازمان،  و  و که    نددانستمی  ی آرم  امکانات    تمام 

شان این  خواست ها  آن   ی آن سازمان بود.ماعتقادات اسال   خاطربه آن نیز    یهاآورددست
که   به مارکسیستبود  را  سازمان  آن  به   هایمذهبها  وخود  مبارز    یهانیرو سایر  بسپارند 
  تشکیل دهند.خودشان دیگری را برای سازمان   ای وندندیبپ یمارکسیست

  ی سازمان را همسو با خود داشتند، تغییر ایدئولوژ یکه اکثریت اعضا  هامارکسیست
 یدئولوژیا  رییتغها  آن  دانستند.سازمان مجاهدین نمییی جدا از  و پدیده بیگانه    ییعارضهرا  

نت و    یجهیرا  فرهنگرشد  ساختار  سازمان  یتکامل  مذهب   نددانستمی  یهمان  از  که 
و  یگذر از اعتقادات مذهبها آن بود. دهیرس سم یسمارکبه سکوالریسمسکوالریسم و از به 

ب را  ه گرایش  رشد   یضرور  مسیرمارکسیسم  ایدئولوژسوی  به   ابندهیحرکت    ی تکامل 
مبه  ایدئولوژیکدندآوری حساب  تحول  سازمان  یهاآموزش نتیجه  را    ی .  تجربه یدرون  ی  ، 

 یمذهبرو، اقلیت  این. از  نددانستسازمان می  یبیشتر اعضا   یاندیشو تبلور درست  مبارزاتی  
سازمان بهره    یغنو فرهنگ    جانبه همه  یهاآموزش که از    یعنوان عناصرسازمان را به

را   یفرهنگو    ی نظام  ، یسیاس  یدر زمینه   جانبههمه رشد    و   یراهنبرده و توان هم  یکاف
 .دادندی اند، مورد انتقاد قرار منداشته 

 

وهای امنیتی  وهای چرییک و نی   تهران، آوردگاه نی 

 یامنیت  یهامیدان نبرد با نیروشهر تهران را به  ، یشهر  باکیب  یهابود. چریک  13۵4سال  
بزرگ کشور،    یهاشهر تهران و شهر  یپیدانا    یها در زوایاتبدیل کرده بودند. چریک   شاه
که    یو اعدام  یدستگیر  یاپس هر ترور و  در  ها  آن  .دادندی ناپذیر ادامه م یخستگ  یفعالیتبه 

  ی برا  می. رژشدندی آن بسیج م  با  ییرویارو  یپیش براتر از  مصمم  داد،یساواک انجام م
  پرداخت  یشهر یهاکیچر گردیگسترش پبه  کسویاز   یکیجنبش چر یخشکاندن ریشه

سو از  زندان  گرید  ی و  بر  را  رژیمشدت  به   روهاین  ن یا   انیعرصه  کرد.  را  زندان،  تنگ  یان 
و    هاگرفت. کتابمی  زندان مورد یورش پلیس قرار  ییبا هر بهانهگروگان گرفته بود.  به 

ساز را  دستورزشی  ساز زندانیان، حتی وسایل  دستوسائل    .بردندمی  راوسایل نوشتاری  
 کردند. نابود می 

ظهر   از  وزیری  13۵4  نیفرورد  29بعد  اوین      سرهنگ  زندان  رضا     و  رییس 
تن از زندانیان را از   9گران، عطارپورمجرد از سران ساواک همراه چند تن دیگر از شکنجه

ی یهای فداتئورسین و مغز متفکر چریکبیژن جزنی،  ان ساواک،  مامورزندان بیرون بردند.  
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، از  خوشدلجوان   ی مصطفو    ذواالنوارکاظم از جمله    گرید  ی زندانراه با هشت  هم  ، را  خلق
.  اوین باال برونددر    ییوادار کردند که از شیب تپه مجاهدین را باچشمان بسته و دستبند  

 : خطاب به اسیران گفتفاتحانه عطارپور ند و  زمین نشاند ررا در برابر خود بها آن  سپس

 های انقالبی خود رهبران و همکاران دادگاهطور که شما و رفقای شما در همان -
اجرا را  حکم  و  کرده  محکوم  را  و کنمی   ما  کرده  محکوم  را  شما  هم  ما  ید 

 خواهیم حکم را اجرا کنیم. می
  رهنگ وزیری ، سبیژن جزنی و چند نفر دیگر به این عمل اعتراض کردندکه  همین

 نوبت در این کشتار شرکت کردند. را به رگبار مسلسل بست و سپس  همکارانش به ها آن
ی به زندان دیگر اقدام به  جایبه برده در حال جا ندانی نام ز  9ساواک اعالم کرد که  
 . فرار کرده بودند و کشته شدند

 

   افزایش فشارهای امنیتی 

گرفته بود. مهلت فکر کردن   یشهر   یهارا از چریک   یهر گونه آرامش  ،یامنیت  یهافشار
از و   را  اندیشیدن  بود.  ها  آن   چندبار  امنیتی ربوده  نیروهای  فراوان    صورت به   حضور 
چریک ی،  خیابان  یهایگشت در    هاحرکت  بود. را  کرده  خطرناک  بسیار  عمومی،    معابر 
دولتچین خبر و موسسات  ادارات  در همه  آموزش  یها  مراکز  آوربه   یو    العات اط  یجمع 

گسترده    یپیرامون مخالفین رژیم شاه مشغول بودند. سایه ساواک در همه مراکز خدمات
 یهاپنجه  شده بود.برقرار    یچریک  یهادر تنگنا قرار دادن نیرو  یبرا  ییبود و ضوابط ویژه

  ی روهاین  یرانهیگخت ساقدامات  .  فشردیشهر را م  یاعالم نشده، گلو  ینظامیک حکومت  
انداخته    هیبزرگ سا    یدر شهرها  یاجتماع  یبر زندگ  یگریاز هر وقت د  شتریب  ،یتیامن

ها بپردازند. رویدادمقابله با  زده به هیجانها  بود. این شرایط دشوار باعث شده بود که چریک 
نیرو به   ان،ییو فدا  نیمجاهد  یدو سازمان چریک با    ی درگیر  یامنیت  یهاموازات یکدیگر 

  ن آ خود را هر یهاها و شیوه ساواک، تاکتیک یها در برابر اقدامات انجام شده آنداشتند.  
شور و مشورت و   ،یتشکیالت  یها یرایزن  ،یگروه  یهاییآگردهمفرصت  .  دادندیتغییر م
 ،یچریکزیر چتر هر سازمان  های امنیتی محدود شده بود. با دشواری  یجمع یگیرتصمیم
  ی سان گروهک. هر کدام به کردندییکدیگر فعالیت متماس با    نیتربا کم  یکوچک  یهاگروه

خود مسرانه  مستقل،  به   و  گرفتندی تصمیم  را  مآن  در  سلول آوردندی اجرا   کوچک  یها. 
 ی. با تحلیلیافتندی رژیم دست مبهافراد وابسته در باره  یاطالعاتابتکار خود، بهبه  یعملیات

 بود.   یدرست و منطق یارزیابفاقد  که  زدندی م یعملیاتبه  دستعجوالنه  
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را تنگ کرده بود.   ینگرآیندهو    یمتانت سیاس  یجا  یعملیات تاکتیک  13۵4سال    در
و  بی  یزدگعمل جنگ  در  بی  یگریزهدف،  را  تداعپایان  درگکردیم  یشهرها  با    یری. 

و هر بار بر    شدیمویژه در تهران تکرار  هبزرگ ب  یهاهر روز در شهر  ،یتیامن  یروهاین
کشتهافزودیم  یچریک  یهانیرو  یهاکشتهشمار   ساواک،  را    یها.  اعالم   هرگزخود 

ها  آن   ا را که هآن خبر کشته شدن چریک   یجاشکست داشت. به که رنگ  چرا    کرد،ینم
هر کشتار،   ی. در پدیدمیم  یخبر   یهادر دستگاه  یینمابا بزرگ   نامیدیم»خرابکار«  را  

پایه   بلند  مقام  وضع  یامنیتیک  و  سر  م  ته آراس  یبا  ظاهر  تلویزیون  و    شدی بر صفحه 
ها بنشیند،  باورکه به   ییگونهو کشته شدن »خرابکاران« را به   یخبر دستگیرپیروزمندانه  

نقل زندانیان    یبا آب و تاب برا  یکیچر  یهارویشکست نها خبر . در زندانکردی اعالم م
 کند.   یفرسودگو  یخوردگرا دچار زنگ ی زندان نیآهنین مبارزاراده تا   شدیم

  یکی  یکیچر  یهاسازمان  یهواداران و اعضا  ازیمحدود برخ  یهاتیمحکوم  یدوره
.  شدیآزاد م  یدر بزنگاه  ستیبای م  یزندان  کیچر  ایسمپات  و    شدی م  یسپر  یگریپس از د

با آزاد شدن از زندان دوباره   دیرسی م  انیبه پا  شانت یکه دوره محکوم  ی انیاز زندان  یاریبس
  ی تازه نفس یروینها آن  .وستندیپی زندان م رونیخود در باز سازمان  ماندهباقی یهاروینبه 

اراده  یبودند که تجربه  براها  آن  یزندان،  ب   یرا  پ  شیمبارزه،  ب  شیاز  . وداستوار کرده 
 یتیامنساواک و کارگزاران    ،یمخف  یکیچر  یهاسازمانآزاد شده به   نیمجدد مبارز  وستنیپ

  ها شکنجهها،  بند و به   ریبگ  یجهیکه نت  دندیدی آشکارا مها  آن   کرده بود.و مبهوت   جیرا گ
 دهیدآب را    هاک یزندان چر  طیبلکه محبوده است،    هودهیتنها بافراد نه    نی کردن ا  یو زندان
پتوانها  آن   و   دکنمی از  به   ش، یمندتر  کوره   آورند ی م  یرو  یمخف  یزندگجسورانه   یو 

در مراکز ساواک و    یتیکارشناسان امن.  دارندی را گرم نگه م  یکیچر  یهامبارزات سازمان
  م ی. تصمابند یب  ییراه چاره  دیشاتا    پرداختندی مسئله م  نیاها بهبار  یضد خرابکار  تهیکم
  ر یغ یهاوهیانجام شها و  زندانجز تنگ کردن حلقه فشار و اختناق در   یزیچها آن  یینها
محک ساواک    یاز سو  د،یرسیم   انیپابه  اش تینبود. هر کس محکوم  انیزندان  هیعل  یقانون
اراده   یاندک.  خوردیم آب مکه موم   یلیهر دلبه که  این   ایو    شد یشان در دست ساواک 
در   ها«ک شی»ملبر شمار    گذشتی که م. هر روز  شدندی نبودند آزاد م  هاهل مبارز  گرید

مزندان افزوده  نیرو   ن یا  یهمه   با.  شدیها   یهاسازمان  یمانده باقی  یهامشکالت، 
بسیج  به   یدرنگ  چیبدون ه  ،یشهرجان باختن در جنگ    ای  یریاز دستگ  هراس ی ب  ،یکیچر

خود   یهانابرابر، حتا فرصت شمارش کشته  یدر نبردها  آن   مشغول بودند.مسلحانه خود  
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.  شدی تهیه نم ییوارهچریک از دست رفته، یادنامه و یاد  یبودند. دیگر برااز دست داده را 
 .رفتی شمار مها بهزمان مبارزه، هدر دادن فرصت یدر تنگناکاری  نی چرا که چن
 

 سازمان در تفکر جمیع گوی  دگر 

 ی را رهبر  سازمان      ییکه رضا رضا  ی زمان  ،  13۵2از سال      سازمان،    یدئولوژیا  در      کاوش 
زندان و درون زندان بدون اطالع از    رونیسازمان در ب  یشروع شده بود. اعضا  کردیم
مس  گریکدی گرا  ریدر  از  شدن  رو  یمذهب  شیدور  . رفتندی م  شیپ  ییگراعلم به  کردیو 

 یاسیس  یهادر عرصه   یبخش آموزش  یو آگاه  یغن  هنگو فر  یسازماندرون    یهاآموزه 
که    یاندک کسان  گذشتیهموار و آسان کرده بود. هرچه زمان مرا    ریمس  نیا  ،یو اجتماع

اعتقادات مذهب بی م  یپا  یبر  بو علم   شدندیم  یمذهب  شتریفشردند،  پ  شیگراها   شیاز 
شدند.    ی دتیعق  راتییدستخوش تغ  یاریکم بسکم که  این   تا.  شدند ی م  کینزد  یتفکر علمبه 
باور   کنار     گرفته   شکل  تشکیالتی      ی زندگ    یک  یکه در درازا  ینید  یهاگذاشتن 

ها و یابی به شناخت علمی پدیده پس از دست نبود. بلکه    یو احساس  ییلحظه  یکار  بود،
که هنگامی.  گرفتیها صورت مباوردر    زیرزم و افت و خهم  یبا رفقا  شنودوگفت مدتی  
در  یپاسخی،  مذهبباورهای    رامونیپ  هاپرسش  بست بنبه  کردمین  افتیخردمندانه 

   شد.ی آسان م  نیشیعبور از اعتقادات پ. آنگاه  دیرسیم
 

 مشهد زندان

زندانیان گروه بیشتر  را  ساواک  آبان  های چریکی  به   13۵1در  تهران  در  از زندان قصر 
با سه اتوبوس به زندان  ها زندانی ها نفر از ها فرستاد. در این راستا ده های شهرستانزندان

  مشهد زندان  به مجاهدین    اعضای سازمانورود  هنگام  از    فرستاده شدند.وکیل آباد مشهد  
 1. به کار روی ایدئولوژی بود ، نیازهاآن ی بزرگترین دغدغه 

 نیز در زندان مشهد  کادر مرکزی سازمان مجاهدین    پیشین      عضو  ی،  بازرگانبهمن  
دیگر زندانیان برخوردار بود از رویکرد به  تری نسبت به غنی   کیتئور  یتوشه از  بود. او که  

 کرد. گروهی و تشکیالتی در زندان خودداری میکار 

 
 های حسن راهی، از مجاهدین زندانی در زندان مشهد. گرفته از یادداشت. بر    1
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به   یبازرگانبهمن   گرایش  با  سازمان،  در  عضویت  ابتدای  مسایل از  روز  دانش 
 یادیزتا حدود  ی بازرگانی  مذهب برا  یهمسئل  13۵0ز سال  کشید. انقد می تشکیالتی را به 

،  یبازرگانآن ندارد. کنار گذاشتن مذهب توسط بهمن  به  یاعتقاد  گریو د  رودیسؤال م  ریز
گذار بود،  تأثیر  اش ی یاران تشکیالتیموقعیت تشکیالتی او، در دگردیسی اندیشهبا توجه به 

  ی بهمن بازرگان  ه بود.اعالم نکردآشکارا  موضوع را    نیتا حدود سه سال اگرچه خود بهمن  
  ی التیتشک  تیگونه مسئول  هر  رش یپذداد و از  در زندان قصر را ادامه می   نیشیهمان رفتار پ
زندان   خال    مشهددر  ا    .کردمی  یشانه  از  که  بود    گرفته  هفاصلسازمان    یدئولوژیاو 

 با آن نیز ادامه دهد.   یالتیارتباط تشکبه   خواستینم
  ان یزندان همراه   زندان قصر،  بود که مانند   ن یدر زندان مشهد ا ن یکار مجاهد نیاول
 گرید  ،دادند  لیکمون مشترک تشک  کی    حزب توده(  یاعضا  از  ری)غ  دیچپ جد  یهاگروه
 .ادگرایبن یهایکمون مذهبحزب توده و   یکمون اعضاها  عبارت بودند از  کمون

شکل گرفت که    اناندیشنو   یبرا  یخوانگروه کتاب   کدر زندان مشهد ی  رفته رفته،
نیز با این گروه    یبهمن بازرگان.  شدی گو موگفت   کیدئولوژیای  هاپرسش   رامونیآن پ  در

 کرد. همراهی می
با شرکت    یرا سامان دهد، نشست  کیدئولوژیا  یهاکه بحث  یکردن راهکار  دایپ  یبرا

توان از کاظم می  ییهماگرد  نیاز جمله شرکت کنندگان در اشد.   لیمجاهد تشک انیزندان
، محمد صادق ،یانی،ستار ک یجواد برائ ،محمد حیاتی، حسین)مرتضا( آالدپوش  ،های عیشف
نام  حسن راهی  و   ینژاد، محمود احمدف یاحمد حن  ،انیروزیف  یمهد ،  چیابریشم یمهد
   د یترد  در  و راهگشا  رگذار یتأث  خواستی جمع شرکت نکرد. او نم  ن ی در ا  یبهمن بازرگان  برد.
 قلمداد شود.   ن یمجاهد یکیدئولوژیا

مجاهدین   مشترک  بینننشست  در  که  داد  دها  آن  شان  برا  دگاهیدو   یمتفاوت 
 وجود دارد. سازمان   یدئولوژیباره ادر  یپردازنظر

د  گفتیم  یدگاهید از  ما  برا   ستین  یکاف  نیشناخت  با  یو  کامل  به    دیشناخت 
 ینه یشیپ  یه ی معتقد بود که بر پا  گرید  دگاه یدپرداخت.    ینیدمنابع    شیاز پ  شتریب  یمطالعه

  ی شناخت کاف  و  یسازماندرون   یهاآموزش در    یو مطالعات درازمدت متون مذهب  یدتیعق
به     دی سازمان با  یدئولوژیا  یمذهب و بررس  ترق یاخت عمنش  یموجود، برا  ینیاز منابع د

  آورد.  یرو یفلسف و یخیتار  ،یمطالعات علم
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 یینه یداران هر گروه به مطالعه در زموگوها بنا شد که طرف گفت   نیا  یجه یدر نت  
و    پیشنهادکه   بپردازند  است  گروه    انیپادر  داده  باره   بندیجمعهر  در  را  خود  نظرات 

 ارائه دهد. یدئولوژیا
گرا آورد گروه علمخود را اعالم کرد. دست  یکار مطالعات  جهیهر گروه نت  یاز چند  پس

 شانایباشد. به زعم    یعلم  دگاهیبر د  یمبتن  دیبا  هاده یقضاوت پد  وبود که شناخت    نیا
 ی مالک درستحتا  علم بوده است و    ییده یپدهر      ابزار شناخت  در سازمان      زین  نیااز    شیپ

 است.بوده   یبا اصول علم ها آن  عدم تناقض ،اتیقرآن و روا  ات یآ ریتفس
  بود اعالم کرد که به زعم  یبه مطالعات مذهب دنیبخشدوم که معتقد به عمق  گروه

 گذشته   یبخشی و یا همه تواند  می   یعلم  دیجد  اتینظر  و  ستیکامل ن  گاهچیعلم هها  آن
  . ریپذکامل است و نقص نا   د یآی چون از منشا وجود م «یوح»اما  خود را نقض کند 

سازمان تفاوت  دو گروه با دو دیدگاه متفاوت تصمیم گرفتند که برای حفظ یکپارچگی  
چنان گرا همرو افراد گروه علم های خود را برای افراد غیر مجاهد آشکار نکنند. از ایندیدگاه

خواستند  میفردی از این گروه  از  آوردند و حتا اگر دیگران،  آداب و رسوم اعتقادی را بجا می
 کرد.وی از انجام این وظیفه خودداری نمی باشد امام جماعت نمازگزاران برای که 

سال   گرا13۵3از  اولیه  یاری بس  ،یستیمارکس  فیطبه  شی،  عناصر  سازمان    یاز 
به زندان مشهد منتقل  13۵1بیشتر افرادی که آبان     گرفت.ها در بررا در زندان   نیمجاهد

   به تدریج اعتقادات مذهبی را کنار گذاشتند.  ، 13۵4سال  یانه یتا مشده بودند 
سو  نیز هم  یحزب ملل اسالم  یاز اعضا  ی، برخمجاهدینزندان مشهد، عالوه بر    در

 با مجاهدین از اعتقادات مذهبی دست کشیدند.  
نتا  دیدوسال طول کشبه   کینزد ا  جیتا  اند  یدئولوژینقد  زندانی   یاعضا  یشه یدر 

 نیرید  یهااعتقادات و عادت   شبهکیتوانست  ینم  چکسیهشد.    انینماسازمان در مشهد  
  ن ی در آخر  ی . برخگذاشتندی را پشت سر م  شهیتزلزل در انددوره    کی  یاریرا ترک کند. بس

همان اعتقادات کنار گذاشته بودند، به   رانماز    یکه مدتاینحتا پس از    ،یذهن  یهامکشکش
 . نداختند ایم چنگ  نیشیپ

  ،یشدند عبارت بودند از: بهمن بازرگان ستیکه در زندان مشهد مارکس یکسان نیاول
و      ،هایعیکاظم شف  ،حسین)مرتضا( آالدپوش   ،کیانى  رستا  ،دیتش  رضاعلی  ،،  ىـهرا  نـحس

سالمی  ا  ملل  ب ی عضویت در حزکه پیشینه   یعباس مظاهرو    یعزیز  حسن .  محمد صادق
   ها پیوستند.شده جمع مارکسیستمشهد به را داشتند نیز در زندان  
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زندان که   یگراچپ  انیدانشجوو  های فداییچریک از اعضای   ی برخدر این زندان،  
بازرگان  تاـنظری آرا    یبهمن  برتر    قـخل  ییادـف  یچریکها  کسیستیرما  یهازش مواز 
  از   ش یب  های فداییچریک  شدند.  کینزد  نیمجاهد  یستیگروه مارکسبه   نیز  ند،دانستمی

 1. بودندتئوریک کار مند به عالقهها آن  گرا و کمتر ازعمل نیمجاهد
به  که  پای کسانی  خود  مذهبی  از  باعتقادات  بودند  عبارت  ماندند    ، یاتیح  محمدند 

  ، چیابریشم  یمهد  ،مهدی فیروزیان  ،یجواد برائ،  نژاداحمد حنیف  ،یدربندمحمد سادات 
 .یکاشانی دیمحمد س و یمحمود احمد

 از جمله   هاخی از مذهبی رب  حضور داشتند،  زندان مشهد    در  کسانی که یگفته به 
زودی  ه شد ب بینی می یی که پیش گونهبه   ژیک بودند ودچار تزلزل ایدئول  چیابریشم   مهدی

گروه   به ب  سرانجاماما    بپیوندند شده،  مارکسیستبه  انتظار،  خالف  مذهبیجرگهر  ها ی 
 . ندپیوست

در برابر موج    یستادگیبا ا که در تهران زندانی بود  یمسعود رجو  یی،فضا  نیچن  در
پافشار  ی دئولوژیا  رییتغ پ  یگذشته   یهاب یپرنسبر    یو  تفکر  را    نیشیسازمان،  سازمان 
   بر پا نگه داشت.  اش یمذهب تی را با هو نیسازمان مجاهدها بازگرداند و از باور یاریبسبه 

 نویسد:در این رابطه می  شناس تراب حق 
ا -   ن یمجاهد  ن یب  یمذهب  یدئولوژیسؤال بردن ا  ر یز  ایدوره ترک کردن    ن یدر 

 ی مسعود رجویقدری که اگر دفاع سرسختانه و زیرکانه د. به کنمی  پیدا   تیعموم
ماند. گفتم که  از تفکر مجاهدین مذهبی نبود، چه بسا کمتر کسی مذهبی می 

را آن   اعتقاداتش کامال متزلزل شده بود و  چیابریشم حتی کسی مثل مهدی  
همین دلیل است که شناختند. به را خوب می   چیابریشم گویند که  کسانی می

  2که »اگر مسعود نبود ما صفر بودیم«.  گویدمیعاجزانه در برابر مسعود بعدها 
 

  ا ر  یبرخ  یمسعود رجو  یشخص  ناتیفقط تلقدهد که  ، نشان میچیابریشمی  این گفته 
   . آنها کیدئولوژیای مندانه خ ردنگرش بازگردانده بود و نه  یگروه مذهببه 
 

 مجاهد در کنار هم و بدون دخالت در امور    یستیو مارکس  یآن پس دو گروه مذهب  از

 
 مضمون.نقل به  .211صفحه   ،ی بهمن بازرگان  خاطرات  «،افتهیکتاب »زمان بازبرگرفته از    .1
 .42۸، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حق برگرفته از کتاب    .2
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 کیتوان تئور  ی،ها با مطالعات گروه. مارکسیستبردندی مسر  به مشهد    زندان  در  دیگریک
متزلزل   یدئولوژیا  رییکه عمدتا در برخورد با تغ  ،یو افراد بخش مذهب  بردندرا باال می خود  

  ی مذهب یدئولوژی ا رهیتا در دا دادندی م یگرمدل گریکدیبه  یمذهب متون خواندن بودند، با  
  بمانند.  یباق

در رابطه با »زیر بنا و رو  را  ییدر زندان مشهد جزوه   13۵3در سال    یبازرگان بهمن
می  نشان  که  نوشت  از  بنا«  سخن  باشد،  ملی  مالکیت  در  تولید  ابزار  که  مادام  داد 

  ی اقتصاد  یبنا  ر یز  عنوان مثال در اتحاد جماهیر شوروی،به   1  نادرست است.   سمیونالیانترناس
  است یس  کی  یشورو  یخارج  استیروبنا و از جمله س  بنابر ایناست.    یبر اقتصاد مل  یمبتن
ی، ستیالیسوسشوروی  در  ،  ی بازرگانیعقیده . به باشد  یستیونالیتواند انترناساست و نمی   یمل

کمون از    ستیحزب  استفاده  در   اــنید  تــکمونیس  ابزـ حا  ل،یوناـنترناساعنوان  با    را 
 نترناسیونالیسم،ا بود.  گرفته سوسیالیستى روىوــجماهیرش  داــتحا ی ــمل  منافع دمت ــخ
  ملى   نفرماسیوو    تولید  سائلو  ىـمل  تـمالکی  هـ ک  دـباش  تهـشدا  دجوو  ندا مىتو  مانىز

  د ـ بای  تـکمونیس  ب زـح  هرو    نمازساهر  ]در ایران[    بنابر این.  ودبر  بین از    تولید  بطروا
  چین   یا  روىشو  حکومتو    بحز  سیاست و    حکومتاز    ماالزو ا  باشد  اش ملى  افعـمن  لاـنبد

 طیدر شرا  دی. نبااردبگذ  سر  تـپشرا    ىـمل  هـمرحل  باید  کمونیستى  بحز  هر.  نکند  پشتیبانى
ما ]در   ینابنابر.  دشو  یگرد  ملتى  اىفد  تـمل  کـی  افعـمن  ،یواقع  سمیونالیاز انترناس  شیپ

بر  . ذیریمـبپ  جهانى کمونیسم به  لنتقاا هـ مرحل  کـی انعنو بهرا  ملى مرحله  دـایران[ بای
 قیقاو د  دبگیر  نظررا در    ملى  منافع  ینکها   ىجا  به  رانیدر ا  دهتو  باساس این تحلیل، حز 

چنین  .  دکنمی  یرو  هـنبالدد، از اتحاد جماهیر شوروی  ـکن  لـعم  ىـمل  افعـمن س اـسا  بر
 انجامیده است.   رانیاحزب در   نیاشکست است که به  کردیعمل

 

از   زندان شی 

های پرجمعیت سیاسی در تهران، بخش مهمی از اندر راستای خلوت کردن زند   ساواک
زندان عادل آباد شیراز انتقال داد. به  ۵1و  ۵0زندانیان سیاسی زندان قصر را در سال های 

 های فداییچریکسازمان   از اعضای حزب توده، بسیاری از اعضای مجاهدین و  شماری
ی برخی  گفته ه ب  ، غیر از خود بیژن، در این زندان بودند.اعضای گروه بیژن جزنی  خلق و 

 
و  ییامال راتیی، ) با تغ 242-240صفحه  ، یخاطرات بهمن بارزگان افته«،یبرگرفته از کتاب »زمان باز .1

 اختصار متن(
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باره ایدئولوژی در بین اعضای مجاهد    ازاز مجاهدین زندانی در زندان شیراز، تردید در 
بود.   13۵2  سال میثمیلطف  رایج  بهپور،  اهلل  اکبری  ،علی    رضا علی ،  آهنگرانمحمد 

، محمدعلی  ایاهلل خامنه، فتحجلیل سیداحمدیان  ،، ابراهیم آوخحقانی  العابدینزین  ،زمردیان
بسیاری    و  علی مستأجر،،  انیخانلیاسماع  مسعود  یخسروشاه  یمهد،  رضا باکری،   رحمانی

مجاهدین از  لطف  ،دیگر  بودند.  جمع  زندان  این  میثمیدر  بهپوراهلل  علی  محمد   ،، 
مجاهدین    زمردیان  رضاعلی و    حقانیالعابدین  زین  آهنگران،اکبری اعضای  با هم از  راه 
سحابیعزت بود    اهلل  سازمان  هوادار  بودند  که  داده  تشکیل  را  کمیسیون   نامبه گروهی 

های مطرح ها و پاسخپرسش سعی داشت که با تنظیم چارچوبی به  این گروه  ایدئولوژی.
ماتریالیسم   و  مذهبی  ایدئولوژی  پیرامون  طبقات  شده  پیدایش  و  های پاسختاریخی 

های مختلفی وجود داشت  تری بدهد. با این همه عمال در میان این گروه گرایشروزشدهبه 
شناخت    دادند. برخی بههای مطرح شده می ها و چالشپرسش های متفاوتی به پاسخو طبعا  

ح کرده بود، مذهب بر اساس نگاهی که گروه ایدئولوژی سازمان در کتاب » شناخت« مطر
با استخراج مفاهیم مدرن، یا چپ و شبه ماتریالیستی از متن آیات  ها آن  روی آورده بودند. 

دفاع   خود  باورهای  از  دینی،  مفاهیم  پاسخ کردمی و  که ایشان    ند.  بود  رویکردی  همان 
ند دین و  کردمیتالش ها آن نژاد و گروه ایدئولوژی به مفاهیم دینی داشتند.محمد حنیف 

بهپورعلم   علی  میان  این  در  دهند.  نشان  سازگار  »تئوری    را  منظر  از  که  داشت  سعی 
تبیین آن و ایدئولوژی مجاهدین بپردازد.  مذهب به ها« و دادن رنگ و لعاب علمی به سیستم
  طالقانی و    بیشتر از همان دیدگاه قدیمی و ازجمله مواضع مهدی بازرگان      سحابی   اهللعزت
می به  پاسخ  جزوه   حقانی العابدین  زین داد.  مسائل  با  طلبی«»بی   نامبه ای  هم  ،  نهایت 
دانست. انسان مانند دیگر نیازها می نهایت طلبی را یک انگیزش و گرایش و نیاز ذاتی در  بی

. کردمی گیری طبقات اجتماعی را بیان وی از چنین دیدگاهی ماتریالیسم تاریخی و شکل
مذهب بود که در  ظاهری هدف از رویکرد اخیر، بیشتر تعیین تکلیف با مناسک و تکالیف 

قصد ایجاد پلی بین  و به  کردمیها سنگینی  باری از گذشته بر دوش چون  دوره انتقال هم
 گرایش های مختلف بود. 

طوالنی   یاعضای مجاهدین زندانی در شیراز، پس از یک دوره  از  بزرگیاکثریت   
  ایدئولوژی   عنوانبه  را  لنینیسم_ مارکسیسم  تدریج و در مجموع ه ب  مطالعه و تعمق در زندان،

مدارانی  از جمله دین پیوستند.    هاکمونیست  یهجرگبه   و  پذیرفتند   رکارگی  ه طبق  انقالبی 
جلیل   ،ابراهیم آوخ  ،زمردیان  رضاعلی ،  العابدین حقانیزینتوان از  که مارکسیست شدند می 
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  ی خسروشاه  یمهدو    ، عبداهلل محسن، محمدعلی رحمانیایاهلل خامنه ، فتح1سیداحمدیان
. آهنگران، محمد اکبری اهلل میثمیلطف که مذهبی ماندند عبارت بودند از: کسانی  نام برد.

اکبری مانده بود، در دوره  انآهنگرمحمد  آرام  تقی شهراممحمدی  که مذهبی  ،  و بهرام 
درکنارسازمان مجاهدین مارکسیست، مسئولیت ایجاد یک سازمان مذهبی تازه )مجاهدین  

کاری نزدیکی با بخش مارکسیستی داشت و حتا از عهده گرفته بود. وی هم مذهبی( را به 
 .کردمیهای درون سازمانی آن بخش دفاع  تصفیه 

 

 دگردیش در باورها:  
ی

 چگونیک

 : گویدبرد می سر می زندان شیراز به یی که در اهلل خامنه فتح

انفراد - زندان  ماه  ش  ینُه  آ  رازیدر  کرد.  را دگرگون  هست؟    یی خدا  ایاعتقاداتم 
خود مشغول  را به   مدائم ذهن  ،است  ییده یو اساسا مذهب چه پد ست؟یچ  امبریپ

سرانجام  کردمی اول  دیرس  یجایبه .  روز  گذاشتم.  کنار  را  نماز  نماز   یکه  که 
رفت و    یفراموشگذشته به   اتعاد  سرعتبهاما    فشار بود  ریز  نخواندم وجدانم

 2پرداختم. یستیمطالعات مارکسبه  نده یآ یبرا

 

 گوید:ابراهیم آوخ از زندانیان شیراز می 
 گووگفت ، بررسی ایدئولوژی سازمان همواره مورد  رازیزندان شدر    13۵2سال    در -

بنا شد    دبره را   یرژیم.  مطالعه کن  شتریها را بجنبش   خیتار  بود. در این راستا، 
  3پرداختیم.می یستیمطالعات مارکسو رفته رفته به خواندیم می

 

 
 از کودکی  .شد متولد تبریز در  مصدق ای مذهبی، بازاری و طرفداردر خانواده ،سید احمدیانجلیل سید .1
 رفتند، با هم  دانشگاه به  زمانآن دو هم  خواند،  درس  دبیرستان  یک  با او در  . بود  دوست  نژادف یمحمد حن  با
عضویت سازمان مجاهدین به  سید احمدیان سپس.  پیوستند  آزادی  نهضت  و  اسالمی دانشجویان  انجمنبه

محکوم حبس ابد  به  13۵0های سال  های فلسطینی دوره چریکی دید و پس از دستگیری در آمد، در پایگاه
. او پس مارکسیست شدشیراز،    زندانمانند بسیاری از یارانش در سازمان مجاهدین، در    شد. سید احمدیان

بخش منشعب سازمان مجاهدین پیوست و سپس در سازمان »پیکار در راه آزادی طبقه  به 13۵7قیام از 
اتهام به  ،1360شهریور ماه   2۸نفر دیگر در تاریخ    1۸همراه  ،  احمدیان. سید  فعالیت خود ادامه دادبه  کارگر«

 عضویت در سازمان پیکار، در زندان اوین، اعدام شد. 
  گو با نگارنده. در گفت  ،یاخامنه  اهللفتحگفتار    .2

 گو با نگارنده. در گفت  ،ابراهیم آوخگفتار    3.
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 نویسد:اهلل میثمی می در این راستا لطف
 گرفت. مثال در زندانها شکل میدر زندانی تغییر ایدئولوژی رفته رفته  نطفه  -

بعضی به شیراز  نسبت  به ها  نماز و  ما در  ادای  بودند.  احکام کاهل شده  اجرای 
    1  های آموزشی با هویت منسجمی نداشتیم.گونه، کتاب این   مقابل موج

 
به  مجاهدین  بدون  گرایش  زندان،  از  بیرون  یا  زندان  در  ایدئولوژی،  با تغییر  پیوستگی 

اندیشی،  ی حرکت خودجوشی بود که از ابتدای تشکیل سازمان در راستای نو ادامه     یکدیگر،
آشکار شد،    13۵2ی جمعی سازمان که از سال  صورت گرفته بود. دگردیسی در اندیشه 

ها  ، روند تغییر ایدئولوژی سال بنابر اینها پیش ادامه داشت.  تبلور رویکردی بود که از سال 
  از زندان ساری و حضور او در مرکزیت سازمان شکل گرفته     شهرام تقی  محمد پیش از فرار  

نیز به عنوان یک عضو مسلمان سازمان، در روند نواندیشی شرکت   تقی شهرام محمد . بود
 داشته است.  

 

 سازمان  یدئولوژ یا یی  تغ 

مجاهد  گذارانانیبن د  نیسازمان  م  ،یاسیس  دگاهیاز  مبارزات  وارث  را    رزا یم  یهنیخود 
 دانستندی و دکتر محمد مصدق م  ی ابانیمحمد خ  خیشخان،  کوچک   رزایم  ر،یرکبیام  خانی تق

 بازرگان برداشته بودند.   یمهد یرهبربه  رانیا یآزادخود را در نهضت  هیاول یهاو گام
  ان و بیشتر اعضای آن ایجاب گذاربنیاناز ابتدای تشکیل سازمان، اعتقادات موروثی  

مندان دینی استفاده های اندیش برد اهداف مبارزاتی خود از فراوردهکه برای پیش   کردمی
و نهضت آزادی بود. افکاری   کنند. این سازمان، مدتی تحت تأثیر افکار مهندس بازرگان

رقی و  کوشید اسالم را متو میگرفت  می  که ماهیت سیاسی و مبارزاتی آن از اسالم الهام
دهد نشان  روز  اجتماعی  و  علمی  دستاوردهای  با  و عملاما    سازگار  آزادی  نهضت  کرد 

ان گذاربنیان   بنابر این  اندیشان دینی در مبارزه علیه رژیم شاه به شکست انجامیده بود.نو
یی مستقل مبارزه مسلحانه چریکی را در جدا کردند و با اندیشه ها  آن  خود را از  سازمان راه

 پیش گرفتند.
  دگاه یاز دو د  دیرا با  یمذهب  هایگرایش  یدارا  یهاروین  ریبا سا  نیمجاهد  تفاوت
را کنار عقالنی  ریو غ یتوهمات مذهب نیمجاهد ،یاعتقاد دگاهیکرد. از د  یمختلف بررس

 
  .31۸، صفحه  اهلل میثمیها که رفتند«، لطفبرگرفته از کتاب»آن  1.
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 یتنها بخشها  آن   پرچم اسالم نبود.داشتن  نگه برافراشته    یبراها  آن  مبارزهگذاشته بودند و  
. گرفتندیمکار  به   خوردی مشان  جویانه ی عدالتبه درد مبارزه که    را   یاز اعتقادات اسالم

و هرگز به معنای وسیله قراردادن مذهب گرفت  می  صورتها  آن  کار بر اساس اعتقاداتاین 
یی سازمان یافته بر علیه رژیم شاه و برقراری های مجاهدین، مبارزه نبود. محور فعالیت

 شانهدفکه    یمبارز مذهب  یهاروین، این سازمان با  بنابر اینو برابری در جامعه بود.    عدالت
 ساز نبود.حکومتی اسالمی بود، همگسترش مبانی دینی و رسیدن به 

 
  ی هاخود، از توده   یخواهعدالت  یدر راستا  ن یمجاهد  یز ن  یو اجتماع  ی اسیس  دگاهیاز د
داران را استثمارگر  ه یسرما  ند. این سازمان،کردمیپشتیبانی  کشان  جامعه و زحمت    فرودست

 گرانیداز کار    یکشو بهره  یاندوزثروت های اسالمی،  در حالی که از نگاه گروه  .شمردیم
 آید.  حساب نمی که با قوانین شرع مشکلی ندارد، ناشایست به 

  رسیدن  شیی که هدفمبارزه  چرخید. مبارزه می های سازمان پیرامون  تمام کوشش 
یی مبتنی بر عدالت و برابری بود. عدالتی که این سازمان مد نظر داشت، با آنچه  به جامعه 

ی مبارزات خود، ایجاد  آمد تفاوت داشت. این سازمان، در آیندهدست میاز متون مذهبی به
ی روابط اجتماعی مبتنی بر  وجوتجسدید. در  طبقه و خالی از استثمار را میی بیجامعه 

یی از امکانات زندگی و برابری در حقوق شهروندی بود. یعنی جامعه مندی بهره برابری در 
 که در آن طبقات اجتماعی از بین رفته باشد و همه از حق و حقوق برابر برخوردار باشند.  

 جادیامبارزه به  یروزیدر افق پمدار بودند، دین  ی سازماناز اعضا یاریبساز آنجا که 
بودند. غافل  ی دیتوح  یطبقه یب  یجامعه  بسته  آشکارکه  این  از  دل    نش یب  نی ب  یتضاد 
 سازمان وجود داشت. یانه یو نگاه عدالت جو  یمذهب

 تیشود. مالکشروع می   یخصوص  تیاز مالکی و پیدایش طبقه استثمارگر،  اندوزثروت 
دست سارق    دنیبردر اسالم چنان مورد توجّه و احترام است که قرآن حکم    یخصوص

به   یعنی مالک  نی ا  میحرمتجاوز  است.    تینوع  کرده  )  3۸  هآی را صادر  مائده  سوره  (  ۵از 
 : گویدمی

  عنوان مجازاتی از سوی کیفر کاری که انجام داده اند به زن دزد را به   دست مرد و  -
  د.خداوند قطع کنی

به یعنی   که  مالکیتکسی  دست   دیگران حق  آن  به  و  نگذارد  کند،   درازیاحترام 
 .شودمحکوم می غیر قابل جبران مجازات از  نوع شدیدترینبه 
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 باورانن ید  دییمورد تأمالکیت خصوصی و استثمار، که زمینه ساز اختالف طبقاتی است،  
ندارد.   یمشکل  یثروت اندوزو    فرودست جامعه  یهااز توده  یکشبهره  با  نیاحکام د  است.

پرداخت وجوه شرعی با  اموال   استثمارگر  مال و  مالک  ثروت خود،  از  )خمس و زکات( 
دار بودن دینزمان،  و هم   طبقهیب  یداری از جامعهطرف   بنابر اینشود.  خویش شناخته می 

 با یکدیگر است.   در تناقض
 

  ز ین  یاندوزاز نگاه مذهب مورد احترام است و ثروت   یخصوص  تیاز آنجا که مالک
است، نم  مجاز  ب  یراهنما  تواند ی مذهب،  که  باشد    طبقه ی ب  ییجامعه   جادیا  یراگروهی 

رنگ شدن نقش  کمبه   ،یعمل مبارزات  بردش یدر پ  یمذهب  یدئولوژی ا  یناتواند.  کنمی   مبارزه
سازمان   در  اعضا  یاریبس.  دیانجاممجاهدین  مذهب  سال   سازمان  یاز  چند  درازای  در 
 هاآن   شتریب   ان،یپا در و  آوردند  روی   هاده یپد یستیالیماتر ریتفسبه فعالیت تشکیالتی 

 کردند. دایپ شیگرا سمیمارکسبه 
  ی اجتماع  یهایآزادبرد،  می سر  به   که سازمان در آن  یو اجتماع  یخیتار  طیشرادر  
   علت شرایط جمله مجاهدین بود. به   و ازمبارز    یهاروین  یه خواست  نیباالتری،  خواهو عدالت
  نداشت.  ییجا  هخواست  نیا در انسانو حقوق   یدموکراس زمان،اجتماعی آن  تاریخی و

بر فداکار  یالتیمناسبات تشک  ،نیمجاهد را   ،یستیزساده  ،یاز خودگذشتگ  ،یخود 
تا آنجا که ممکن بود،   دندیکوشیمها آن استوار کرده بودند. یاعتمادساز  و ،یبخشیآگاه

همسو باور  ییبا  پ  یهابا  ا  زیآمتوهم  یهاهیرایمردم،  از  بباور  نیرا  پ  زدایندها    شگام یو 
 .  باشند یستیالیامپرو ضد   یمبارزات ضد استبداد
  داشتند   ی دینی خود غرق بودند که باورمحور سازمان آنقدر در اندیشه رهبران دین

د کنمی  یی را که مارکسیسم تبلیغجویانهاز متون مذهبی همان مفاهیم عدالت  توانندمی
گرفت. از آنجا که دین و علم، دو  بسیاری در این زمینه صورت   هایبیرون بکشند. تالش 

ی نبرد. پیش از این نیز در این نوشته بارها بیان جایبهها راه ، این تالش اندجستار متفاوت
گیرد و علم بر خرد انسان و تجربیات بشر استوار شد که دین از باور به غیب سرچشمه می 

سرانجام،   مذهباست.  از    ،سازمان  یضااع  یاعتقادات  عقالنی  و  علمی  درک  برابر  در 
  در ایران مذهب نماد تفکر عمومی در جامعه بود، اما چون که  این   بازد. باها، رنگ میپدیده 
راهکارهای  را به پذیرش  توانست رهنمودی برای مبارزه باشد، تفکر جمعی سازمان  نمی

   سوق داد. برد مبارزهپیش  سکوالر برای
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گاه مذهب مورد نکوهش یا سرزنش قرار نگرفته است.  مجاهدین هیچدر سازمان  
حتا زمانی که تفکر دینی در سازمان نقشی نداشت و متون مذهبی از برنامه آموزشی حذف  

بند بودند. هرچه شده بود، بسیاری از اعضای سازمان به نمادهایی چون نماز و روزه پای
   پر را  آن  دانه با اعتقاد به علم روز جایباخت، باورهای خردمنباورهای مذهبی رنگ می

 .  کردی جمعی سازمان به مارکسیسم گرایش پیدا اندیشه که این  . تاکردمی
 

در سازمان مجاهدین، از ویژگی کم  تی  گرایش مارکسیس  به گذر از باورمندی دینی  
در    یشکل گروهاست که دگردیسی در باورها، بهاست. ویژگی در این   برخوردارنظیری  

از آن در   شیپیی  رخ داده است. چنین پدیده مدار  دین روشنفکری  -یک سازمان سیاسی
 بود.  یفتاده اتفاق ن رانیا

 بود؟  سازمان مذهت   کی نیسازمان مجاهد  ا یآ

  ن یدر سازمان مجاهد  هیاول  یشهیاندکه آیا    هستیم  پرسش  نیاپاسخ به در این بخش، دنبال  
 است؟  داشته   یمذهب یشناسه 

 ینام و نشان  چی ه  13۵0تا سال    1344خود در سال    تیاز آغاز فعال  نیمجاهد  سازمان
کند   یعلنرا  اش  یو استراتژ  یدت یعق  ،یاسیس  تیکه هو  ییجارنامه   ای  ه،یانیب  چینداشت و ه

و    زیرزمینی   ی های خود سازماننخست فعالیت  یهاگروه، در سال  ن یپخش نکرده بود. ا
پنهان   ی درون تشکیالتیتیسازمان در غالف امن  زیکه همه چ  وراند  نی شناخته بود. در انا

تنها  خبری نداشت.  آن    یو استراتژ  یخط مش  و  شهیاند، کسی بیرون از سازمان از  بود
  که هوادار سازمان   نانیا  بودند.خبر  با    ش سازمان از وجود   نیافراد مورد اعتماد ا  یاندک
نداشتند. از نگاه  دقیقی    اطالع  گذشتیسازمان م  وناز آنچه در در  زین  رفتندیمشمار  به 
شده بود    یشناخت از آنجا ناش  ن ی. ا شدی شناخته م  یمبارز مذهبگروه    ک ی  گروه  ن یها، اآن
سازمان،  گذاربنیان که   و  چند  ان  که  دانشگاه،  گان  آموختدانش   ایدانشجو  از    شیپبودند 
بود، فعال بودند.   یمبارز و مذهب  یاسیسگروه  کی که یگروه در نهضت آزاد نیا لیتشک
نیز،  گذاربنیان به   یکسانان  م  زیرزمینیگروه  را  ارتباط  در  ها  آن   باکه    خواندند ی خود فرا 
 از افراد خانواده  هانشیگز  نیداشتند. اولها  آنکامل به   نانیبودند و شناخت و اطم  کینزد
 شانی شناخت افرادی در دایرهبود که    یهیکاران بود. بد هم  ا یو    هایکالسدوستان و هم   و

عضویت  ها بودند. کسانی برای  آنگرفتند که دارای اندیشه و اعتقاداتی نزدیک به قرار می 
  ، ونهگآموخته و مذهبی بودند. بدین شدند که بیشتر از قشر دانشدر سازمان، گزینش می 

 قلمداد شد.   مدارن یکرد و د دا یپ یمذهب  تیسازمان هو نی ا یرونیب یچهره
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  بودند اما   ی اعتقادات مذهب  یسازمان دارا  یاز اعضا  یارینخست، بس  یهاسال  در
 .  دیچرخی محور مذهب نمحول   نیمجاهد التیتشک سازوکار
از کادرها و  یاریبس یریو دستگ 13۵0 وریدر شهر یمیهای تخانه ساواک به ورش ی

از  رهبران   مبارز    کی  وجودسازمان،  چهره  زیرزمینیسازمان  برداشت.   یرونیب  یپرده 
سازمان جوانان    یاعضا  شتریکه بهمان دلیل  باز به همه آشکار شد.   یبرابار   نیسازمان ا
گروه مبارز   کیبودند، همگان، سازمان را    یمذهب  یهاخانوادهاز    و  نامفکر و خوش خوش 
آن  شمار  به   یمذهب از  بسآوردند.  دیدگاه    باوراندین از    یاریپس،  از  که  کسانی  حتا  و 

را با خود می  تفاوت مجاهدین  این گروه  می شان  وجودبه دانستند،  اعتقادی،  زیرا  بالیدند. 
 آفرید. می افتخارها آن  برای زیرزمینی یکیمبارزه چربا در پیش گرفتن مدار دین

 13۵1سال  طلبه جوانی که مخالف رژیم شاه بود و در    ،یرفسنجانیهاشماکبر  علی 
 مالقات او در زندان رفته بود گفت: افتاده بود، وقتی همسرش به زندانبه 

 1م.کنمی این افتخاراند و من به مجاهدین گرفته خاطر به  من را -

از هواداران پرو پا    یدئولوژیا  رییاز تغ  شیکه تا پ،  یرفسنجانی هاشمسه سال بعد،    
با تراب    یداریدی تغییر ایدئولوژی در سازمان در  آستانه در  بود،  سازمان مجاهدین   قرص
 : گفت هیدر سور شناس حق 

  2دانستیم که اسالم شما با اسالم ما شباهتی ندارد.ما از اول می  -

 

درونبه   ینگاه برنامه   سازمان  یروابط  آموزشی و  م  اش های  این  که    دهدینشان 
 آورد. شمار به  تشکیالت مذهبی کیتوان یمناش یریگشکل  یاز ابتدا را سازمان

 برای باورهایو تبلبغ داشتن مذهب زنده نگه یک گروه مذهبی،  یدغدغه  نیبزرگتر
  در برنامه   عهیفقه و اصول ش  یا  نیاصول و فروع د  ن،یدر سازمان مجاهداست.  مذهبی  
اگر  اما  خواندندینماز م خانوادگی،عادت هبنا ب سازمان، افراد شترینداشت. ب  ییجا یآموزش
. کار شدیحتا سرزنش نم  ای  اخراج، از سازمان  گرفت ینم  یرا جد  جیرا  ی هاعبادت  یکس
  ف یسازمان تعر  نیکه ا  ییبود. مبارزه  رانیحاکم در ا  میرژ  هیمبارزه عل  ،سازمان  نیا  یاساس
  . شتدا یو علم یماد تیهوکامال   کردمی

و تجربه خ رد  راهش را با    دیبود که با  یاجتماع  ییفه یوظفعالیت مبارزاتی مجاهدین،  
بهشت و پاداش آخرت    د یوعده و وعبه   هرگز ،سازماناین مبارزه در  یزهیانگ .کردمی   دایپ

 
 .34۸، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حق برگرفته از کتاب    .1

 .466، صفحه  شناسپیکار«، خاطرات تراب حق» از فیضیه تا  برگرفته از کتاب    2.
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داشتند    یمذهب  دی شداعتقادات  ،  شیاز اعضا  یشماراست که انگشت  یهیخورد. بدنمی  گره
استفاده از متون  نداشت.    یسازمان ربطو آرمان    ن ییآبود و به   یشخص  یه مسئل  کی  ن یاما ا
 ینیاعتقادات دبه   دنیعمق بخش  یسازمان نیز برا  نیقرآن در ا  یهاه ی از آ  یو برخ  یمذهب

سو با مبارزات  هم  و   دیرسی نظر مکه خردمندانه به   یمذهب  یهااعضا نبود. سازمان از نوشته 
 ی. براکردمی عنوان بخشی از فرهنگ حاکم در جامعه استفاده  به   شد،ی انگاشته م  یاجتماع
انسان که با درک و فهم    شدیم   نشیالبالغه گز از نهج  یمتون  ایقرآن    ی ازاتیآ  ،کاراین 
کار به  ،انسان بوددرک    دانیاز م  رونیکه ب  ییهاثیو حد  هاتیروا  ها،ه یآداشت.    نیخواهم

  قرآن در    لییجن، فرشته و عزرا  طان،یش  یهان اسراغ داستهرگز به . سازمان  شدی گرفته نم
  . شدیم یدر سازمان غربالگر یمذهب یپندارها ،کار یابتدااز همان  یعنی رفت.نمی

توان در ردیف نو اندیشان دینی مانند شریعت سنگلجی، مهندس نمی  مجاهدین را حتا
یی بازرگان، علی شریعتی و غیره دانست. این سازمان هرگز دنبال این نبود که تفسیر تازه 

ود دنبال این  یی از فعالیت خدر بازهآن  ی  از اسالم ارائه دهد. اگر بخشی از اعضای اولیه 
بازخوانی تفسیر    شانمارکسیستی را در مفاهیم دینی پیدا کنند، هدف  هایبودند که تحلیل 

القا  ها آن   آزمایی اعتقاداتی بودند که از خانواده به یدنبال راستها آن  نوینی از اسالم نبود.
شد. در همین راستا  شده بود و از سوی متولیان شریعت و »اندیشمندان« دینی تبلیغ می 

های مارکسیستی از جامعه و تاریخ حرفی برای بود که وقتی مفاهیم دینی در برابر تحلیل
 شد.  ی علمی جایگزین اعتقادات مذهبی می اندیشه  ند وکردمی گفتن نداشت، از آن عبور 

  ، از اعضای سازمان مجاهدین، که پرسیده محسن  عبداهللدر پاسخ به   نژادف یمحمد حن
 : ه بودگفت،کنند تیسازمان فعالدر  توانندیها هم ممارکسیست ایآ بود

 1کرده؟ جادیاف« سا»  یبرا ی...مشکلست؟ین ستیمارکس مگر معاون عرفات -
  را قبول   یمذهب  یدئولوژیاکه    ییبرخورد سازمان را با اعضا  یچگونگ  یبازرگان  بهمن
 :دکنمی  انیب  نینداشتند چن

شود در که اگر کسی مارکسیست می  بودهمان زمان این رسم تشکیالتی    از -
 استفاده کند اما ایـن موضـوع علنـی سازمان از ذهن و توان او بماند و   سازمان

 
 اسریراه  « بود که هم»ابو جهادملقب به  ریالوز  لیخل  اد ی، زندهعرفاتیاسراز معاون    نژادفیحن  منظور  .1

 یرهبر  ی، سازمان دادند. ولییاسرا، یعنی  نیفلسطمبارزه با اشغالگران    یجنبش »الفتح « را برا  عرفات
رهبر سکوالر بشمار   کی  عهده داشت. اوبه  فلسطین(   بخشآزادی)سازمان    در ساف  را  لفتحا  ی مبخش نظا

  ی لییاسرا  یدر اقامتگاه سازمان الفتح، در تونس، توسط کماندوها  19۸۸آوریل    16  رد،  جهادو  با.  آمدیم
 کشته شد. 
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 1.نشــود
فراوان و    یزهایگذشته بود، پس از افت و خ  نیسال که از عمر سازمان مجاهد  ده

را کنار   یمذهب  یدئولوژی که ا  د کنمی  سازمان اعالم  ار،یبس  یهایو ناکام  های از تلخ  گذر
 است.   رفته یرا پذ سمیگذاشته است و مارکس

 روروبه  از اقشار جامعه  یاریبس  یناخرسندبا    نیدر سازمان مجاهد  یدئولوژیا  رییتغ
دست نخورده   و  یارث یگونه به یبود که اعتقادات مذهب  ن ی ما عادت بر ا  یشد. در جامعه 

شمار  ی شکستن یک تابو به دئولوژیا  رییتغ  ،بنابر این.  شدمیمنتقل    گرینسل دبه   یاز نسل
در  می دگردیسی  »مذهبی«رفت.  سازمان  یک  هم    ،ایدئولوژی  و   یجمع  یگونه ه بآن 
ی جمعی این سازمان از تحولی که در اندیشه ها  آن   گران آمد.  یاریبس  یبرا  یالتیتشک
ی کودتای یک  ، تغییر ایدئولوژی را نتیجه بنابر اینخبر بودند.  ها در جریان بود، بی سال
  ی شمار  تانگش  ی گستاخ، یا  بود  افتهیراه  نیمجاهدمدار  سازمان دین  تیمرکزکه بهفرد  

دنبال  به   را  یاریو اتهامات بس  عاتیسازمان، شا  یشه یتحول در اند  نی ارشمردند.  گمراه ب
  ( و... متهم شد. سمی)اپورتون یطلب نفاق، فرصت ،یگرالتقاط  به نیداشت. سازمان مجاهد

 

 سازمان  آموزش در دگردیش در اندیشه، برآمده از 

  سازمان را با توجه   یشه یدر اند یدگرگونروند   ،سازمان  ی کیدئولوژیا   تیشناخت هو  یبرا
 . میکنمی  دنبالآن   یآموزش یبرنامه به 

و    تیترین فعالمهم  ،13۵0سازمان تا ضربه    لیسال از بدو تشک  6  یزمان  یبازه  در
ی در برنامه آورد. شمار به  جانبههمه یکار فرهنگ توانی را م نیمجاهد التیدستاورد تشک

 گووگفت گوناگون مورد مطالعه و    یهانه یمقاله در زماز صد کتاب و    ش یبآموزشی سازمان،  
می آموزش  نینخست  درگرفت.  قرار  بخش  یبرنامه  و    ینشیگز  ییهاسازمان،  قرآن  از 

مورد توجه    ی نیز نیمندان داندیش  یهابود. عالوه بر آن، کتاب البالغه گنجانده شده  نهج
 بود. 

 ایپو  سمینامید  کی  شاهد  م،ینامی نخست رشد سازمان مدوره  را  آن  دوره که  نیدر ا
های  حوزهمورد بحث در    یهاها و کتابجزوه  ی آموزشی وبرنامه  ایم.در درون سازمان

. در پردازدی سازمان م  یاعضا  یشه یاند  یگرروشن به  ریگیو پ  آرام   یحرکت  در  ،تشکیالتی
دست به  یالتیدرون تشک  یهابحثکه از مطالعات و    یبخش  یاطالعات آگاهدوره،    نیا

 
 .174صفحه   ،ی بهمن بازرگانخاطرات    ،«افتهیزمان بازکتاب»برگرفته از    1.
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سازمان با ابزار دانش    یکه اعضا  ستان یهدف ا  افزاید.میاعضا    یفکر  یتوشه ، بر  دیآ یم
   شان کنند.ی علمی تجزیه و تحلیلشیوهآشنا شوند و به  جامعه  لیمسابتوانند با روز 

اندیشه  در  که  از  حرکتی  نمودی  داشت،  وجود  مجاهدین  سازمان  جمعی  ی 
زاد  رسید. سکوالریسم همسکوالریسم در عرصه اندیشه بود که سرانجام به مارکسیسم  

ادامهنو در  که  است  فرایندی  است.  دینی  باورهای  عرصه  در  عقلاندیشی  و ی  گرایی 
آید. مجاهدین نیز پیش از تغییر ایدئولوژی، گسست از نگری در مبانی دینی پدید می ژرف

 سکوالریسم را تجربه کرده بودند.   اعتقادات دینی، یعنی
 

 سکوالریسم

 ، فرهنگی سیاسی، اجتماعیدر امور  مظاهر دینی  سکوالریزاسیون، فرایندی است که در آن  
 .یابدتدریج حذف و یا کاهش می کمرنگ و به و اخالقی، 

یافت و چشم به نمی های خود را در زمین گر پاسخ پرسشپرسشروزگاری که بشر 
ی پرودگار در غرب آسیا پیامبرانی سر بر افراشتند که خود را نماینده  ،ها دوخته بودآسمان 

 ییدست آورده بودند، راهکارهامردم به   انیکه در م  یتیثیبا اعتبار و حخواندند. ایشان  می
 یها وحآنکالم خداست و به   گفتندی که م  ندکردمی   غ یجامعه تبلامور   یره ادا  یرا نیز برا

سیا  آ میان مردمان غرب  در    ،خود  یآسمان  یشه یبا ر  ی نید  نیقوان  ییان درازسالشده است.  
بود. پیرایهبه  حاکم  پیامبران  رفتار  و  گفتار  و  تدریج  کرد  پیدا  بسیاری  میان  های  آن  از 

گرایی را  عقلخدایی زاده شدند. با گذشت زمان مکاتبی نیز پیدا شدند که  های تکدین
 ند.کردمی محور تفکر خود معرفی 

 یدهه  در امیه بنی زمان در کهند بود «معتزله» اسالم جهان در خردگرا گروه اولین
آزاد    و   تعقل    بر   مبتنی   معتزله   مذهب  اساس   پدید آمد. سنت    اهل  میان  در  هجری  هفتاد

پیامبر و صحابه از  های اصیل و جعلی  انبوه حدیثبر  که    حدیث  اهل . بر خالفبود  اندیشی
عقل تنها    پیروی از اسالم راستینفهم و  برای  بر این باور بودند که  معتزله  دل بسته بودند.  

   پذیرفتند. باوری میدر کنار دیننیز  گاهی نظرات فالسفه را  ها  است. آن کافی  انسان  و خرد  

تفسیر مادی  قد علم کردند و به در برابر حاکمیت دینی  ،  خردگرامندان  تدریج اندیش به 
 دوختند.  ها نیز چشم پدیده 

 بر  ی مبتنکه  ی علم نوین پدید آمد،  علم عت،یطب ن یانسان از قوانبا گسترش شناخت  
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  ی علم  یاستفاده از دستاوردها   با   توانستی م   انسان متفکراز آن پس، . بود آزمون و خطا
کوتاه کردن    یعنی  دولت،از    نی د  ییجدا  یباشد. کوشش برا  یزندگ  یازهاین  یگوپاسخ
 .  شودی م  ده ید  بازریاز د  یمندان شرقاندیش   یاریامور جامعه، در آثار بس  یاز اداره  نید  دست

  قرن   لیدر قرن سوم و اوا  ی رانیو پزشک ا  لسوف یف  و  دان یمیش  یراز  ایمحمد زکر
  ی نید  دی بود که عقا اسالممشهور در جهان    یعلم  یهاتیشخص  نیاز اول  یچهارم هجر

عبداهلل   یامبریپمانند   اسالم  نقد   محمدبن  اکردمی را  در  او    کتاب دو    نه یزم  ن ی. 
یلسوفان ف  گریبرخالف د  ،یراز  نوشت. «نیالمُتَنَبّ  ل یَح  یف» و «النبوات  یف»هاینامبه 

 .انگاشتیمرا دو مقوله جداگانه و ناسازگار اسالم   نیو د  جهان اسالم، فلسفه 
رُ ابن  ف  «،شد»  و  پی  مراکش  لسوفیدانشمند  دوازدهم    روانیو  قرن  در  او  مکتب 

بر    یمبتن  قت یحق  یگریبر خرد و د  یمبتن  قت یحق  یکی  هم،  ازجدا   قتیحقاز دو    یالدیم
شد.    یمدن  نیو قوان  عتیشر  ییبخش جداالهام  ،دگاهید  نیا.  ندیگوی سخن م  ینید  مانیا

تغاست    یشمولجهان   نیقوان  عت،یشر بر عقل و   یمدن  نیقواناما    است  ریپذنارییکه  که 
از   ن ید ییجدابه  دگاهید ن ی. ادکنمی  رییتغجامعه    ازیانسان استوار است متناسب با نتجربه  
م درسدیدولت  و  رشد  ابن  س  ی منداناندیش  گری.  ابن  سا  یالکند  ،یفاراب  نا،یچون    ر یو 
و آثار    شدندیفقها محکوم م  یاز سو   شدتبه   ندکردمیراستا فکر    نیکه در ا  یمنداناندیش 

 . شدینابود م ایشان از یاریبس
مردم   یدر همه امور زندگ  سایکه کل یپس از ابن رشد، در قرون وسط سال صدیس

  را   سایجامعه توسط کل  یزمان ادارهخواهان آنکرده بود، روشنفکران و تحولاروپا رخنه  
 نید  ادامه داشت.  هاسال  نیجدال علم با د.  ندکردمیها برآورد  ینابسامانعلت   نیبزرگتر
علم را قلع    بانانیرحمانه پشتبی  خود،  ییاز دست دادن فرمانروادر هراس    مسیحی  باوران
روی داد، در اروپا  ی جمعی جامعه  ی تحوالتی که در اندیشه در نتیجه .  ندکردمیو قمع  
اداره جامعه خواستار بر پا کردن   یرابها  آن  پا خاستند.نو به  یهادهیبا ا  گراعلممندان  اندیش 
از دولت،  نید  یی جدا یده یاکم کم کند.  هیتک یانسانبودند که بر عقل و تجربه   یینهادها

در راه   که  ییهایسختشکل گرفت. با تمام    انفولسیو ف  نعرااش  ،منداندر ذهن اندیش
سرانجام، کلیسا از درافتادن  تاختند.  چنان پیش میهم  یمدن  نیقوان  نیو تدو  ییخردگرابود،  

 با علم دست برداشت و راه خود را از آن جدا کرد.  
 برخاسته از خ رد و تجربه   ی مدن  نی با قوان  ییسایناپذیر کلرییتغ  نیکردن قوان  نیگزیجا

راه   ،یریگم یاز مراکز تصم  ساینام گرفت. کوتاه کردن دست کل   ونیزاسیسکوالر  ،یانسان
از تفکرات   یناش  یکیها در جهل و تارکه قرن  ییاروپا را رقم زد. همان اروپا  شرفتیپ
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مرکز علم و صنعت جهان  چند سده توانست به   یپا زده بود، در درازادست و    ییسایکل
پ  لیتبد اجهش  شرفتیشود.  پ  هقار  نیوار  مدن  شیدای و  توجه    یجوامع  مورد  آن،  در 

بود که    ییاز دولت آموزه   ن ید  یی جدا  قرار گرفت.  نیز  جهاننقاط    ریخواهان در ساتحول
 .  شناختی م شرفتیپ دیکلرا آن  یشمندیهر اند
ه و  رروزم  یآن در زندگکنار گذاشتن خدا و اعتقادات وابسته به  ،سکوالریسم  یژگیو

خرد    هی بر پا  یجامعه مدن  ینهادها  یها است. در سکوالریسم اجتماعانسان  نیبدر روابط  
انسان بدون رجوع  جهان و خلقت    شیدایپ  یو در سکوالریسم فلسف  دنریگیمشکل    یجمع
و    یعلم  یخلقت با دستاوردها  ی و چگونگ  شودی داده م  تنسب  یعیعوارض طبخدا، به به 

 .شودی م انیبدانش بشر 
 

 اسالیم یدر کشورها سکوالریسم

 یوه یش  یفته یشها  آن   از  یاریاروپا، بس به   یاسالم  یپژوهان کشورهارفت و آمد دانش   با
عنوان سکوالریسم به   غیتبلخود به  هنیمپس از بازگشت بهها  آن   شدند.  ییحکومت اروپا
روشنفکران با   ی برخ ی،الدی. از قرن نوزده مپرداختندی م  یماندگرفت از عقبراهکار برون
 یجامعه  یهارساخت یآوردند. ساختن ز  یرو  انهیاصالحات در خاورماز غرب به   یالگو بردار

 یاسیس یو نهادهاترابری  یهاوهیو فنون گوناگون، ش عیصنا ،یارتباطات کشور ،یشهر
دادگستر   هیمجر  ،یقانونگذار  یمدن  ینهادها  ،یغرب اروپا    ی،و  از  برداری  الگو  در با 

  ی نید  نیکه قوان  یماسال  یشد. در کشورها  ادهیپ  شیبکم و    ،انهیاز خاورم  ییهابخش
سکوالریسم دشوار بود. از آنجا که به   وستنیپ  گرفت،ی بر ممردم را در    یزندگسرتاپای  

م  یراهکارهاو    ن یمدرن، قوان  یاجتماع  یزندگ را  و    نیقوان  یبازنگر  د،یطلبی خ ردورزانه 
 .  شدی اسالم یاز روشنفکران در کشورها یبرخ  یاساس یموجود، دغدغه  یروابط اجتماع

سده  م  یدر  ش1۸39_ 1۸97)  یافغان  نیالدجمال  ،یالدینوزده  عبدُه   خی(،    محمد 
کَواکب1۸49_ 190۵) عبدالرحمن  و  پ(  1۸۵4_ 1902)  ی(  در    کسوتانش یاز  سکوالریسم 

 اند.  بوده  انهیخاورم
دار سکوالریسم ه یدر جهان عرب طال  یمندان بزرگنیز اندیش   یالدیم  ستمیسده ب  در
، فؤاد مراد وهبه،  مروت  نیعبارتند از: حس  شانن یترگذارتأثیر که  اند  بوده  دیجددر عصر  

ارکون  ،ایزکر حنفالعظمجالل  صادق  ،یالسعداونوال    ،محمد  حسن  عبدالوهاب   ،ی، 
اند ده ی افراد کوش نیا.  یالقمن دی و س فودهفرج   ،دینصر حامد ابوز ،یشیطرابجرج  ،یریالمس
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  ی المللن یبو روابط    یدر جوامع امروزشان  ناپذیریو اجرا    عتیشر   زیآمضیو تبعکهنه  احکام  
 برسانند.  اثبات  را به   ی آسمان  یبودن ادعاها  ی نیزم  اند،ده یچنین کوشهمها  آن   را نشان دهند.

 

  رانیا در  سکوالریسم

نتا  شیدای از پ  پس   ، یاجتماع  یزندگ  یدر عرصه  شریگچشم   جیسکوالریسم در اروپا و 
روشنفکران  تفکر    نیا استقبال  ا  یاریبسبا   یادیبن  ژگىیو  شد.  روروبه  نیز  رانیدر 

  ى، اندیشنوو    ى یعلم، تجربه، عقل، نوگرابهرویکرد    ها،ده ی پدسکوالریسم نگرش علمى به 
 و سنتى است.  نىیمسائل دنسبت به  دیراه با تردهم

 ی رانیا  پژوهان  دانش     از  یاندک     ،میالدی  ستمیسده ب  لیاوا  سده نوزدهم و     اواخر  در
 یغرب  یهاشه یبا اند   یی پس از آشنا  شدند،ی اروپا م  یراه  دیعلوم جد   یریفراگ  یکه برا

 گرفتند.  نام  1فکر( )روشن و در واژگان آن زمان »منور الفکر«  ندشداروپا    نیتفکر نو  یفته یش
اجتماعى   و  فرهنگى  تالش کردند نظام  اروپا  از  بازگشت  از  پس  ایرانی  فکرانروشن   

کنند.    فرهنگى  و  اجتماعى  نظام  جایگزین را    غرب ایران    این   در  که   است  بدیهیدر 
 بودند.  روروبه ان یباوران و سنت گرا نی د دیشد مخالفت  با جایگزینی،

، خانمَلکَم  رزایو م  یمحالت  احیّس، حاج یآقاخان کرمان  رزا ی، مآخوندزاده  یفتحعل  رزایم
  ران یقرن نوزده اروپا را وارد ا  ی  روشنفکر  یهاامیها و پنشانه   نیبودند که اوّل  یکسان  از

 کردند.
از سکوالریسم   یپذیرتاثیربا  که    گرید  یاریباال و بس  یروشنفکران نامبرده   هدف

  که   ینبوده است. قرائت  نیبردن د  انیاند، از مبوده  رانیااصالح جامعه در    ریگیپ  ییاروپا
رو، مردم را    نی دارد. از ا  ییبا تحوالت مدرن خوانا  نی بود که د  ن یداشتند، ا   ن یاز دها  آن
 .ندکردمی دعوت  شرفتیپ سوى ترقى وبه 

با  گذاربنیان مبارز چریکی،  از تشکیل یک سازمان  پیش  ان سازمان مجاهدین نیز 
اندیشی گذاری به دین عامه مردم در ایران و ایجاد تغییراتی در جهت نوهمین نگاه یعنی ارج

نیروهای حاکم، با  اما    یی سیاسی و اجتماعی روی آوردند در جامعه و اصالحات به مبارزه

 
 انتیاز کتاب »خدمت و خ  30، در صفحه  احمدجالل آلواژه »روشنفکر« است.    نیا  ی معادل فارس  1.

اند؛ آدمى وقتى از بند قضا و قدر رست و مهار زندگى فکر آوردهروشن  ف یتعر  در »  : دیگوروشنفکران«، مى
فکرى گذاشته  روشن  رهیدابه  دست گرفت و در سرگذشت خود و هم نوعان خود موثر شد پا به    خود را
 «است.
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مسالمت تالش  هرگونه  راه  برای  خشونت  را  و  آمیز  بخشی  و  آگاهی  بستند  اصالحات 
 ی چریکی و مسلحانه سوق دادند. های مبارز را به مبارزهسازمان

 

 در ایدئولوژی چرا؟
ی

 دوگانیک

 هایمانعلم روز بر قامت اعتقادات و فربا پوشاندن لباس    ند دیکوشی ماندیشان مسلمان،  نو
 جوانان   جلوه دهند.    پذیرفهمکرده برازنده و    لیو تحص  واننسل ج  یبرامذهب را    ،یمذهب
به وجوجست بودند  سرخورده  سنتی  روحانیت  از  که  کتاب گر  نهضت    یهاخواندن  سران 
نهضت  آزادی   سران  بستند.  و  دانش  شان  بیشتر که  آزادی  دل  ،  دندبوباور  دین آموخته 
هو  ندکردمی  تیهدا  را  یالتیتشک با  برا  یمذهب  تیکه  جامعه  حل    یخود  مشکالت 
   .دیکوشیم

ها ی این کتاب مایهکاوانه درونمدتی کنج اش و کادرهای اولیه ان سازمانگذاربنیان
های ایدئولوژیک در عالوه بر آن، با تدوین کتاب   کنکاش پرداختند.را بررسی کردند و به 

کوشیدند تا بینش    مبادرت کردند.  یی نوینمتون دینی به شیوه سازمان، به تعبیر و تفسیر  
پیدا کنند و حقانیت اعتقادات خود را به    البالغه نهجها را در ژرفای قرآن و  علمی پدیده 
جایی  آشتی دادن دین و علم در سازمان مجاهدین به   برای  شانتالش اما    اثبات برسانند 

برد مبارزه پیدا کند.  رهگذر رهنمودی کارساز برای پیش نتوانست از این    سازمان  نرسید و
به  سازمان  پویای  به ذهن  مذهب  که  دریافت  پاسخ تدریج  عدالت  گوی  تنهایی  باورهای 

 باشد.  شانتواند راهنمای حرکت مبارزاتینمی  نیست وها آن یجویانه 
از پرسش رهبران مجاهدین  که  این   پس  متون  جواب  را در  پیدا های خود  مذهبی 

یی  راهکار مبارزهکردن    دا یپ  یو براند  کردمی   ی که در آن زندگ  یشناخت جهان  یرانکردند، ب
روز  به   پیروزمند، شدند.  علم  این متوسل  مطالعهاز  عرصه  جانبههمه   یرو   ،یاسیس  یدر 
 و.... در دستورکار سازمان قرار گرفت.   یاسروانشن ،یاقتصاد  ،یاجتماع

  نابرابری در   شد، تبعیض و    و تاریخ آشنا    تحلیل مارکسیستی جامعه  وقتی سازمان با
های آن شناخت و محور مبارزه خود را بر محو استثمار و  ی همه ناهنجاریجامعه را ریشه 

ها بود. این موضع ابری ی نابرکشی انسان از انسان متمرکز کرد. زیرا استثمار سرچشمهبهره
سازگار انسان ناانسان از  کشی  اندوزی و بهرهباور، با نگرش مذهب به ثروت مجاهدین دین 

 بود. اختالف طبقاتی و استثمار از دیدگاه مذهب نکوهیده نبود.
پذ  ریناگز  باورن ید  نیمجاهد ب  یخیتار  سمیالیماتر  رش یبا  ماتر  اعتنای و    سمیالیبه 

  ی آموزشبرنامه های خود و در  در تحلیل نام علم مبارزه  به را    یبندمینیسم  مارکسی،  فلسف
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  ی مذهب  یدئولوژیداشتن ادر امان نگه برای  سازمان    پردازهایهدیا  .کار گرفتندبه سازمان  
از جامعه   یستیمارکسبا استفاده از شناخت دیالکتیکی و    دندیکوش  یعلم  یشهیدر برابر اند
را  تحلیل  ،و مبارزه  ریکشف کنند. تالش غ  زیالبالغه ندر قرآن و نهجهای ماتریالیستی 

تنها  بود نه راه  مذهب هماز متون    بیو غر   بیعج  یرهایو تعب  ه یکه با توجها  آن   یعلم
 گسست از مذهب را هموار کرد. اهبلکه ر  دینرس ییجابه 

  

  و  ی عقالنعد توان بُنمی  اصول مذهبها دارد. بهریشه بر احساس و عواطف و باور  ،مذهب
بسهمین  به  داد. درستمفهوم علمی   ، شور و شوقبا  که    یاز کسان  یاریدلیل است که 
 اند که برای اصول و فرامین مذهب توجیه علمی و منطقی پیدا کنند، سرانجامتالش کرده
 اند. را ترک کرده علم، دین با گرایش به 

 
چون و چرا مورد  بی   مدون  یدئولوژی ا  کی  ک، یدئولوژیا  یهامعموال در تمام جنبش  

چپ،   یکیچر  یهاجنبش مشخص شود. گروه  یمشتا بر اساس آن خط  ردیگیم  قبول قرار 
قرآن به   یمذهب  ن یمبارز  ادند.دیرا سر مشق خود قرار م   سمییمائو   ایلنینیسم  -مارکسیسم

نه  ،  نیاما مجاهد  ندکردمی   هیتکاست  طول زمان شکل گرفته    درکه    یاتیرواو    ث یو حد
خود آنچه را در    یایدر حرکت پوها  آن  ند.بود  رفتهیرا دربست پذ  یدئولوژیاو نه آن    نیا

شد  ی م یابیارز  دیمف  مبارزه  یبزرگ زمان برا  یهاانقالب   اتیتجربو    سمیاسالم و مارکس
مجموعه می بر   این  از  تا  نا گزیدند  گزینش  رهنمود  همگن  ی  از  ناشی  دوگانگی  بگیرند. 

همواره   یدئولوژیا  رییسازمان تا تغ  لی از آغاز تشکمفاهیم دینی در کنار مفاهیم علمی،  
براادامه   همواره    نی ا  ندیداشت.  نزدپویش،  و  مذهب  عنصر  از  شدن  شدن   کیدور 

 بود.  سکوالریسمبه 
 
ا نگاه مذهب بها را  بایست از ابتدا پدیده می   بود،ی م  یگروه مذهب  کیمجاهدین  سازمان    اگر
آورد. همین که  و ایمان می   بستهای مذهب دل می باید به پیام  کردمی دید و تفسیر  می

دهد )علمی بودن( مفاهیم دینی باشد نشان می   فرد یا گروهی دنبال عقالنی نشان دادن
مؤمن  ی قرآن:»  اولین آیه از اولین سوره  یگفته چرا که به که به آن مذهب ایمان ندارد.  

 «. دارد مانیا بیغاست که به  یکس



 

 چرا؟  یدئولوژیدر ا یدوگانگ 223

بخواهد   یاگر کسهاست. پس  و نادیده  غیبباوری، ایمان و اعتقاد به ی دینریشه
باق  یمذهببه  نبا  یمؤمن  هرگز  تار  دیبماند  قوا  ،اش خانه کیدر  راهکارها  نیندنبال    ی و 

 بگردد.  یعلمو   عقالنی
 

شد و بیشتر  در سازمان مجاهدین از تفکر رهبری آن شروع می   کیدئولوژیتناقض ا
دریافته بود که    خوبیبه   نژادفیمحمد حن گرفت.  های تشکیالت را کم و بیش در برمی الیه 

  خگوی ـپاساو  فانیردو هم مانند مهدی بازرگان  ،یمذهب ن یمتفکر هاتیها و توجدستاورد
 شیایذهن پواما  اسالم و قرآن بود،   نژاد،ی حنیفهاشهیاند  یمبنا  . ستین  یمبارزات  یهاازین

و ارزش   خصوصى تـمالکی ر،ستثماا ،طبقاتى  رزهمبا با بطهرا در را کسیسمرهای ماتحلیل
استثمار، تبعیض،  در شرع اسالم، مناسباتی مانند که این با .ستودیو م رفتیپذیم ،یفضاا

های مارکسیستی در تعارض  داری نکوهیده نیست و با تحلیلمالکیت خصوصی و سرمایه 
 شد.  چنان، محور ایدئولوژی سازمان قلمداد می است، اما اسالم، هم

های تحلیل توانی م  یمتون اسالم  ق یمعتقد بود که با مطالعات عم نژادف یمحمد حن
مارکسیسم را در متون مذهبی پیدا کرد و نشان داد که این دو همسو   اجتماعی و تاریخی
دو، ایدئولوژی  ی آنو از آمیزه   داد  وند یپرا بهم    سمیمارکستوان اسالم و هستند. آنگاه می 

 و راهنمای مبارزه  گوپاسخ نوینی را پدید آورد که هم از اعتقادات دینی پاسداری کند و هم  
گسترده   یمطالعهبنشاند به   یبر کرسعقالنی    ییگونه باور را به  نیاکه  این   یبراباشد. وی  

 بود.  شگامیراستا پ ن یداشت و خود در ا دیتأک سمیاسالم و مارکس یدرباره
و    شه یرا با هر اند  یهر عضوهم دینی و هم ماتریالیستی،    ، یمتنوع آموزش  اتیادب

 . کردمی جذب   خودبه  یفکر ینهیشیپ
  دا یپ  «یمذهب  ی»روشنفکر  یبا رنگ و رو  یسازمان  ران،یمبارزات ا  خیبار در تار  نیاول 

 برنامه   را در متن ها  آن   نداشت بلکه   یی ابا  یستیمارکس  ات یتنها از خواندن ادبکه نه  شده بود  
 بود.  داده یجاخود    یآموزش

  ی نسل  ینهفته  یهاآرمانپاسخ به در مسیر تحوالت اجتماعی،   یسازمان نیچنوجود  
 یشه یجا خوش کند. اند  یدیو تقل  یسنتاعتقادات    یمحدودهدر    خواستینم  گریبود که د

بر علم داشت،    ییو پا   ن یبر د  یی که پا بود    لرزان  یتفکربود.    یسازمان، در حال دگرگون
به بهمی پیش  لنگان  تا  تئور  یداریناپا  نیابرسد.  پایدار    یتیوضعرفت  تغییر تا    ،یدر 
 .  افتیادامه ایدئولوژی 
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اندیشی  ژرف گر اعضای سازمان را به وجوجستی درون تشکیالتی، ذهن هاآموزش 
شناخت   به   هاآموزش همین    .کردمیراهنمایی    هاده یپددر  که  از بود  تدریجی  گسست 

 انجامید.  اعتقادات موروثی می 
 ، ینید  یشه یشاهد گذر از اند  ن،یسازمان مجاهدفرایند دگردیسی ایدئولوژیک در    در

امی هست  سمیمارکسبه  شیگرا  و  سکوالریسمبه   دنیرس با    یسیدگرد  نی.  و  آگاهانه 
 ن، یدر سازمان مجاهد  یبرنامه آموزشژرف به   ینگاه  بااست.  نبوده    شیاز پ  یزیربرنامه 

آورد. برخورد  دست  به   در این سازمان را  یدئولوژیا  رییتغ  دهی از پد  یدرک درست  توانیم
  ش یاعضا کم و ب  یهمه بود.    یو جد   رانهیگسخت  یدرون سازمان  یهاآموزش با    التیتشک

 ییها، نگرش تازهآن   رامون یپ  یو بحث درون سازمان   سازمان  یآموزش  یهابا خواندن کتاب 
باورهای   در این راستا،است که    ی هی. بدندکردمی   دایپخود    رامونیپ  یهاده یپدنسبت به 
 مورد نقد و   بیش از هر چیز دیگر  تنیده بودها آن  زندگی   پود و تار   که بر ینموروثی دی

 .  گرفتی مبررسی قرار 
اندیشه   اندیشه مذهبی    یستیالیماترسرانجام  از    یاری بس  ،گرفت  یشیپ   سازمانبر 

اعتقادات سنت  یاعضا و عمل سکوالر شدند و در   نشیدر ب  گذاشتند،  را کنار  ی سازمان 
 .رفتندیپذ یعمل مبارزات یرا به عنوان راهنما سمیمارکس ان،یپا

 

 در سازمان  منابع آموزیسر  برج   هیمادرونبه نگایه

  ی سازمان بود نگاه  ی منابع آموزش  نیکه از اول  ییهااز کتاب   یبرخ  هیمادرونبه  نجایا  در
 . میاندازیم
 

 راه یط شده 

هایی بود که در سازمان خوانده و  از اولین کتاب ،بازرگان یمهد «، ازشده ی»راه ط کتاب
 4است که شامل    مهدی بازرگان  یفکر  داتیتول  نیتراز معروف شد، این کتاب  بحث می

سخنران در    یجلسه  ا  1326آذرماه  او  در  است.  سپهساالر  مسجد  کتاب،    نی در 
روز در سن   یعلم  یهاشرفتیبا پرا    یوذهن    وندیو پجوان    بازرگان  ینید  یهایمشغولدل
این سخنرانی،  بازرگان.  دید  توانیم  یسالگیس ازدر  از   عهیشمذهب  که  این  ها پس  را 

 یبشر  میمنطبق با عقل سلرا  آن   د،کنمی   پاالیش  اش ی خراف  دیعادات کورکورانه و عقا
 : میخوانی کتاب م نیدر اد.  کنمی یمعرف
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در   ی علم ون ینرفته است و اتفاقا ماد  شیجز راه انبیاء پ  یبشر از روز اول در راه -
 است. نی اند که سر منزل آن خدا و آخرت و دافتاده یاجاده

 یانسان داراکه  این   گویدمی و    دکنمی  انکارمسئله روح را    کتاب، بازرگان  نیدر هم
  اسالم شده است و در متن اسالم   معالاست که وارد   یونانی  فکر  کی  مجرد است،   یروح
 . وجود نداشته است یزیچ نیچن

  

 عشق و پرستش 

  رفتار  یبررس، به یاعتقادات مذهب دگاهیاز د ، بازرگان  یمهد  « ازعشق و پرستش» کتاب
رابطهانسان   عاشقانه و  و  معنوی  خدا  ی  با  او  پرستش   پردازدی می  دارد  که    وی .  نام 
 ک ینامیترمودداند.  می   کینامیترمود  نی قوانهای انسان را در رابطه با خدا هماهنگ با  کنش
 .داشت یدر آن تخصص علم بازرگان یاست که آقا ییرشته 

 انتها ی   ذره

را تنها  جهان  یهاده ینشان دهد که پد کوشدیم، بازرگان یمهد«، از انتهابی »ذره کتاب
ضرورت جهان    ه یتوج  یهم برا  ی عنصر سوم  کی  کرد حتما  انیتوان بنمی   یبا ماده و انرژ

تکامل در جانداران کاود و  را میانسان  و    وانیح  ،نباتات  ،جماداتکتاب،  در این  بازرگاندارد.  
  ؟ ستیکه عنصر سوم چ ستا  نی همه جا دنبال ا . ویدکنمی  را مرورانسان  هایویژگیو 

 : گویدمی در آخر 
جا - تعب  یهادر  قرآن  گاه  انیب  یگوناگون  یهاریمختلف  است،  با  را  آن   یشده 

کرده است و حتما    انیبا کلمه اراده ب  یامر، گاه  یبا کلمه  یروح، گاه  یکلمه 
  ن یها در احرف  نیقرآن گفته باالترکه   یزیچ ن یباشد و ا د یهم با یزیچ  نیچن
 . است نهیزم

 

 مسئله وج

تحول موضوعی«  »سیر تحول لفظی«، »سیر ، به بازرگان دیمهی«، از وحسئله »م کتاب
  ی عقالن  ن، یباورمندان د  یرا برا  امبرانیپبه   یوح  پردازدی تحول محتوایی قرآن«، مو »سیر  
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را  این کتاب  متمم    ن یکه آخر  1364تا    1344از  ،  سال  20حدود    . بازرگاندکنمی  یمعرف
 1.آن کار کرد ی، رودیرسان انیپابه 

 نظراتو    کرد  یرا بررس  «بعثت انبیاء»مربوط به   اتیآ  1371سال  در    بازرگانندس  مه 
حکومت، و    استیس  ا،یاهداف بعثت از جمله در ارتباط با دن  رامونیپ  یسخنران  کی  خود را در
 ،ایراد شد، بازرگان»آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء«  در این سخنرانی که با عنوان    بیان کرد.

 هفت دلیل را در تأیید گفتار خود برشمرد. 

 از بعثت  یاست که هدف اصل نیدارد ا د یبر آن تأک  یسخنران  نیدر ا بازرگان آنچه
اانسان بهو تقرب    یو آشنای  مانیاانبیاء     و آخرت   امتیق  یبرا  یو آمادگ  مانیخداوند و 
 ی علم، هدف انبیاء نبوده است. زندگ ای حکومت ،یویدن یزندگ ، ی بازرگانگفته به  است. 
 2خود بسازد.  لخردمند با عقانسان   د یرا با ایدن نیدر ا

 ینید  یشه یدر اند  یکرد، تحول  دا یپ  یزندگ  یهاسال نی در آخر  که بازرگان  یشناخت
نشان   را  به  دهدیماو  است.  سکوالریسم  که  کوش  کی  که  یمردنزدیک  بود،   دهیعمر 

را    نیدو    کند  یفکلید خوشبختی در زندگی بشر معررا    شانیو رهنمودها  امبرانیرسالت پ
 :  گویدمیسرانجام های نو قابل قبول باشد، گره بزند تا برای نسلعلم به 

 پس از مرگ آمده اند و بس.   یایآشنا کردن بشر با دن یبرا امبرانیپ -
که فاقد ابزار  در ایران،    عتیحکومت شر  یکامناسو و  ی دین با علم، از یکسازگارنا
برای  شرع مسا  یکارآمد  فصل  و  جامعه    لیحل  رشد است،  روز  بستر  دیگر،  سوی  از 

 امروز فراهم کرده است.   رانیا یسکوالریسم خزنده را در جامعه 
 

 تشکیالیی های درون ها و کتابجزوه                      
 

 
دکتر محمد  یرهبربه  رانیا یکرده فرانسه، فعال در جبهه مل لی( تحص12۸6-1373) بازرگان مهدى 1.

از عمر   ی دراز انیسالاو  ی بود.  اسالم  یدر جمهور  رینخست وز  نیو اول  رانیا  ی ، رهبر نهضت آزادمصدق
را ها  آن  یدهاو رهنمو  امبرانیرسالت پبا علم روز نمود. او    ینید  نیدادن احکام و قوان   یخود را صرف آشت

  ینیهاى زندگى خود، پس از آنکه حکومت دسال  نی. سر انجام در واپسکردیم  یهماهنگ با علم معرف
 پرداخت.  استیاز س  انتید  ىیجدا   غیتبلبه  را چهارده سال تجربه کرده بود   یاسالم  یجمهور
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 " مبارزه چیست"جزوه 

درون تشکیالتی سازمان بود. چند ماه پس از تشکیل سازمان    یفراورده  نیاولاین جزوه  
 قلم عبدالرضای »مبارزه چیست« به ان سازمان جزوهگذاربنیانفکری  با هم  1344در سال  

گرفت.    بین نیک جای  سازمان  آموزشی  برنامه  در  و  شد  نوشته  که    ن ی ارودسری  جزوه 
بود، علم    یستیمارکس  یهاروین   ویژهبه و    ی انقالب  یهارو یت نمبارزا  ات یاز تجرب  ییدهیچک

 یها آموزه  یسازمان را در راستا  کیاستراتژ_ یاسیو مواضع س  کردمی  فیمبارزه را تعر
و علم    بارزهعلم م  ،سمیمارکسبار    نیاول  یبرادر این جزوه،  .  دادی چپ شکل م  یهاروین
 استعمار و استثمار شناخته شده بود.  دیبشر از ق ییهار

 شد: ، شروع می سوره عنکبوت ازآیه ی مبارزه چیست با آخرین  جزوه

  و کسانى که در راه )  الَّذ ینَ جَاهَدُوا ف ینَا لَنَهْد یَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإ نَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْس ن ینَوَ -
کوشیده  به ما  راهاند  بر  یقین  را  خود  مى هاى  حقیقت  آنان  در  و  با نماییم    خدا 

 ( نیکوکاران است

 :  شده بود انیب نیچنی »مبارزه چیست« در جزوههدف و راهکار سازمان 
که بتوانند    یعناصر  یعنی  جانبه همه  یهاکادر  تیهدف استراتژیک سازمان، ترب -

 کنند.  یرهبر نده،یدر آمبارزه را 
اصل - بشرخلق   ی دشمن  جامعه  تکامل  راه  سد  و    ی جهان  سمیالیامپر  ،ی ها 

امپر آمریکا    یسرکردگه ب ه  یجهانخوار  یخو  سمیالیاست.  و   یرابطه  چیدارد 
  ر ی پذاست و ضربه   یببر کاغذ   سمیالیامپرتحت ستم ندارد،    یهابا خلق   یانسان

 است، 
  ی، برازمانهمکار تئوریک کرد.    دیباشد، با  کیدئولوژیا  دیاز آنجا که مبارزه با -

 . استینیز ضرور یگردجامعه  ،جامعه یهاتیواقع درک

 
یی از قرآن که در ابتدای آن  پس از آیه   سازمان،  یآموزش  یجزوه   نیترو ساده  نیاول
واژهبود،   از  ادب  یهاپر  از  »کادر  یستیمارکس  اتیبرگرفته  معرف«جانبههمه  یها بود.   ی، 
ببر    سمیالیو » امپر  ی«جامعه بشرها و سد راه تکامل  عنوان »دشمن خلق به   سمیالیامپر
 بود.  یستیکمونفرهنگ احزاب و  یستی، همه برگرفته از متون مارکس«است یکاغذ

 
طور ه ی آموزشی، ب اصطالحات وام گرفته شده از ادبیات مارکسیستی در این جزوه

داری در جامعه بیان شده بود.  طبقاتی و نقش سرمایهمجرد و بدون هر ارتباطی با مبارزه  
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بود دانش مارکسیستی دست اندرکاران سازمان در این برهه  کمتوان بهاین نارسایی را می 
 دانست.ها آن از کار مبارزاتی

 
ی آموزشی سازمان خبری از نقش مذهب در مبارزه و رهنمودی کارساز  در اولین فراورده

شود. در عوض، هدف و راهکار سیاسی سازمان با اصطالحات  می متون مذهبی دیده ن  از
دین  سازمان،  این  اگر  است.  شده  بیان  مارکسیستی  ادبیات  از  برگرفته  و    محورسیاسی 

  ن یگزیجا  یها، امت اسالمخلق جای  به  و  کفار  سم، یالیامپر  جایبه  ستیبایم  ا بود،گراسالم 
  ی نیب. در جهانردندا  ییجا  ینی هم در فرهنگ د  ی«بشر. عبارت »تکامل جامعه  شدیم

در اولین    بنابر ایناست.    یمعنبی  ش یاست که تکامل برا  ستایا  یده یپد  کی  جامعه   ،یمذهب
گیری از مذهب، آشکارا  هایی که داشت، فاصلهی کم و کاستسازمانی، با همهادبیات درون

 شد. دیده می 
  

 انداز پرشور چشم

  ی نوشته شده است. و محسن د یتوسط سع 1346جزوه در سال  نی ا«، شور  پر اندازچشم»
 یی مبارزه یناکسهم  طیشرا ن یدر چن ایدهد که آپرسش پاسخ می   نیانوشته، به  نیدر ا
 : میخوانی جزوه م نیدر ااست؟  پذیر امکان ،روزیپ

 اند که کسبملتهب گوشه و کنار جهان نشان داده  یهاو کانون  یهنیم  طی...شرا -
نبرد دست   دانیدر م  یروزیکسب پ ی. براستیآسان ن یمبارزه امردر  یروزیپ

با ا  صداقت،  داشت.   دیپر  نبرد،  امر  در  شدن  نظا  نهایحل  توجه  نهایا  ریو  با   .
اصول    ،یسازمان  نیخلق چن   یبرا  یستیبا  ،حاکم  طیو شرا   میرژ  اتیخصوصبه 
 : رفتیپذ یعنوان اصول سازمانرا به  ریز
 : رومندین تیّفیکمحدود به  تیّکم لیتبد .1

نفرات    یمعن  نیابه   تیمحدود  نی ا  ایآ که  س  کیاست  از    ی اسیسازمان 
 تیفیکمحدود به   تیّکم  لیمتجاوز نباشد؟ نه، بلکه منظور تبد   نفر   ن یچند
گسترش را   دیسازمان ]است[، نه بالفعل. با   و گسترش بالقوه در  رومندین

 .میبخش  یرا فزون  ی سازمان  یفیک  یرونیو    میکن  رهیسازمان ذخ  یرهیدر خم
 . یاسیباال بردن دانش س .2
 .یسیپل  ستمیس تیحاکمبا توجه به  یریاصل تخصص در عضوگ .3
 کننده.  ن ییو تع ی اتیبمثابه دو عامل ح یاز زمان و انرژ یریگهرهب .4
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5.  
 مانیبرا  یدشوار کنون  طیگرفت که شرا  جهینت  نیچن  توانی از آنچه گفته شد م  .... 

جنبش و   نیب قیمرز دق یکننده نییتع های بلکه از آنجا که دشوار ستیننه تنها بد  
عناصر    شیدا یو اساس پ  ه ی پا  ،یعیاند، انتخاب طبو ضد انقالب ضد جنبش، انقالب  

  ش ی دایپ[ و حکومت  عادات و سنن که منجر به ودخواهد ]ب  یرهبر  جهیارزنده و در نت
و  یصورت است که رهبر نی. تنها در اگرددینابود م  شد،یم یمصنوع یرهبر کی

احراز    یخود را برا  یستگی و شا  تیکه صالحعهده خواهند گرفت  به   یزعامت را کسان
نشان داده  نیا امقام  و  امپریاوه یهمان ش  نی اند    ی ستیالیست که در مبارزات ضد 

که   میو نگذار میاستقبال کنرا  های . پس بر ماست که دشوارخوردی چشم مجهان به 
 . میمنکوب شوها آن  توسط

 
راهکارهاچشم  یجزوهدر   سنن«،  و  »عادات  از  گرفتن  فاصله  با  شور،  پر   یبرا  ییانداز 
  ن ی انسان است. در ا  یبر خرد و اراده  ی که مبتن  شودی م  پیشنهاد  ی اهداف مبارزات  شبردیپ

  ی سازمانده  یاز آن برا  توانیکه م  ییعنوان نمونه به   «یستیالیامپر  ات ضدز»مبار  زیجزوه ن
  ن یدر ا  یستیالی. مبارزات ضد امپرشودی م  یسازمان الهام گرفت، معرف  دافاه  بردشیو پ

   .شدیم یرهبر یستیکمون ایسکوالر و  یروهاینتوسط   یهمگ یبازه زمان
 

 ی  ی حرفهمبارزه

آماتوری و مبارزه مبارزهکه  در این جزوه    ،«(ونلیپروفسیی ) حرفه  یهبارزم»  یجزوه ی 
ی های مبارزهپردازد و توانمندید بر تفاوت این دو نوع از مبارزه می کنمی   بیان   یی راحرفه
 شود. شناسانده می   ییمبارز حرفهنماد یک گوارا چه ستاید. در این نوشته،  را می یی حرفه
 

ه  ی محتص  تا پاریس شوریسر از لی 

این مقاله    .نوشته شد  ،(196۸مه)   1347در سال    ،ی«شورش  س یمحتضر تا پاری  هریل  از»  
های شورش دانشجویی در پاریس که  )عبدالرضا نیک بین( در تحلیل پیش زمینه   را عبدی

اوضاع ی،  اقتصاد  لیبا دال  ی وست یالتریمادر همین سال رخ داده بود نوشت. او با نگاهی  
  داند که د و شورش پاریس را برآمده از شرایطی می کنمی   بررسی و بیاناروپا را  آن روز  

 ریشه در روند تحول جامعه دارد.
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 زبان ساده اقتصاد به

 سازمان  یاز سو،  1347در سال  زبان ساده«  »اقتصاد به  نامبه   گرید  یجزوه آموزش  کی
  ت یاقتصاد و عضو مرکز  لی، فارغ التحصزادهتوسط محمود عسگریین جزوه،  منتشر شد. ا
 سازی تبریز بود. محمود مسئول حسابداری در ماشین نوشته شد.  سازمان، 

بهکتاب   سازماناقتصاد  درون  آموزش  در  ساده   خودبه   را  ییژهیو  گاهیجا  یزبان 
در  نو و کارساز    یهاشه یاندیی از  آشناهدف این بود که اعضای سازمان با   داد.اختصاص  

 ی اقتصادی، روابط اقتصادی حاکم در ایران را بشناسند.  زمینه 
سایر راهکارهای    استثمار و  د،یاز تول  یبردر بهره  یاز نقش ارزش اضافاین جزوه  

  نوشته،  ن یا یه ی درون ما. داشت تیحکا داریی سرمایه کشی از نیروی کار در جامعه بهره
 ینوشته   »اصول علم اقتصاد«   از کتاب  که   بود مارکس  یاقتصاد یهال یتحل برخی از  

   عبدالحسین نوشین وام گرفته بود. 
 ی دئولوژیهرگز در چارچوب ازبان ساده« بیان شده بود،  ی» اقتصاد بهمفاهیمی که در جزوه 

 بایست به بود، می اقتصاد اسالمی    سازمان،  یاقتصادمنظور    نداشت. اگر  یی جا  ی اسالم 
 .  گفتی و زکات و حرام بودن ربح و ربا سخن م خمساز شد و  مراجعه می  ثیقرآن و حد 
ب مطالعات  نیدر  و    اتیادب  یکفه   سازمان،   یمنابع   اریبس  یستیمارکسغیرمذهبی 

نگاه  ی نام برده شده در باال،  هاجزوه.  خاستی بود که از مذهب بر م  یمنابع  تر ازن یسنگ
 . دادینشان م رانیاگوناگون در جامعه   یهاکردیرو یرا در بررس التیسکوالر تشک

 
 

 های ایدئولوژیک سازمانکتاب                        

 

 " شناخت"کتاب 

سال    کتاب در  ا 1347»شناخت«،  گروه  توسط  تدو  یدئولوژ ی،  برنامه    ن یسازمان  در  و 
بیان   هاده یبا پد  یبرخورد علم  یوه یکتاب شناخت، شدر  سازمان گنجانده شد.    یآموزش

 یهاوهیبا شهای جهان  از پدیده را    ی شناخت قرآن  یهاوه یش  کوشید،شده بود. این کتاب می 
 داشت، هماهنگ نشان دهد.  یستیمارکسکه منشاء   کیالکتیو د یعلم
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 شمرد که عبارتند از:سه رکن اساسی بر می ی علمی را اعتقاد به شرط شناسایکتاب،   نیا
 .دارد وجود ما ذهن از مستقل هان خارجج -
 شناخت است.  قابل خارج جهان -
 نظم واحدی در جهان حاکمیت دارد. -

برای آن بپذیریم که جهان مستقلی  شیوهکه به پس  باید  ببینیم  را  یی علمی جهان 
 است و از نظم واحدی برخوردار است.   ییقابل شناسادارد که  خارج از ذهن ما وجود
یی با  های جهان رابطه پردازد و برای پدیدهتشریح این سه مقوله می کتاب شناخت به 

 مندی مشخص قائل است.قانون
 
گیریم که برای ادامه حیات  همین مختصر از کتاب شناخت بسنده کنیم، نتیجه میاگر به 

  دخالت هیچ عنصری جز خواست و بشر در دنیا بچرخد نیازی بهکه چرخ زندگی  برای آن  و
 در رابطه با یکدیگر شکل و شمایل طبیعی خود را   های پدیده همه نیست.  انسانی اراده

 خواست خدا در این جهان وجود ندارد.خواهند داشت و نیازی به 
 

 خوانیم:می   ی کتاب »شناخت«در ادامه
متد شناساییمتد شناساترین  ترین و کاملصحیح - امروزه  دینامیک است.    یی، 

تواند  این متد که محصول تکامل دانش بشری از ابتدای تاریخ تا امروز است می 
های آن رهنمون  شناخت واقعیت جهان و پدیدهانسان را تا عمق بسیار زیادی به 

 ها باید اصول زیر را پذیرفت:دینامیک پدیده  ییشناسا  برای. باشد
 اصل تغییر و حرکت  -

 اصل تأثیر متقابل  -

 اصل تضاد  -

 تغییرات کیفی  اصل گذار از تغییرات کمی به  -
تأثیر  که  این   این کتاب، در بررسی اصل دوم شناخت، یعنی اصل تأثیر متقابل، پس از

داند، در این دو تفکر دنبال ی مکانیستی و یا ارگانیک می دو گونهها را بر یکدیگر به پدیده 
 : گویدمیگردد و وجود خدا می 

 صورت کنترل کننده یک ماشین است، در حالی در طرز تفکر مکانیستی، خالق به -
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  نخواهد   اشیاء  از  جدا  خالق  ببینیم   ارگانیک  را  حوادث  وها  که اگر ارتباط پدیده 
 1آید. انسان بیرون میدست خدا از آستین طبیعت و اشیاء و   و بود

 
ها، خود اختصاص داده است. این یادداشتصفحه را به   20های پایانی کتاب،  یادداشت

آیه   البالغهنهجیی از  بیشتر موضوعات مطرح شده در کتاب را با خطبه  یی از قرآن  و یا 
خواننده  ، به ساختهخوداست که با تفاسیر ها، کوشش بر ایندهد. در این یادداشتپیوند می 

های جهان، نیز مبتنی بر شناسایی علمی  از پدیده   البالغهنهجالقا کند که شناخت قرآن و 
رفته است  کار  به  بار  6۵ی» امت« را که در قرآن  به عنوان مثال، کلمه  و دینامیکی است.

معنا اجتماعی«  آن کنمی   »طبقه  برای  سپس  اساس  د.  بر  اجتماعی  طبقات  پیدایش  که 
  :گویدمی آورد که  سوره نحل را شاهد می   61ی  دیالکتیک تاریخی را در قرآن نشان دهد آیه 

تبدیل آن    ،آمدسر  به  که موعدش برای هر امتی سررسیدی وجود دارد و زمانی  -
 2ای عقب. ای جلو خواهد افتاد و نه لحظهنه لحظه ،دیگر امتامت به 

 مانیا  یغمبریپکه به   یگروه  یعنی  یدر زبان عرب  «امت  »  است که کلمه  یدرحال  نیا
 اند.  آورده

  ، »امت واحد«، یعنی پیروانساختهخود  یمعنااستناد به   اکتاب شناخت، ب  یسندهینو
 د. کنمی  طبقه« قلمدادپیامبر را »جامعه بی ی یک پارچه یک

  ها انسانی مبارزات دراز مدت  در تحلیل دیالکتیکی تاریخ، طبقات اجتماعی در نتیجه 
  ی باال آمده است. در حالی که آیه وجود  به   ی تولید در جوامع مختلفو در رابطه با شیوه

 د. کنمی   پیامبر دیگر حکایتبه     پیامبری طبقات اجتماعی ندارد و از گرایش مردم از  ربطی به 
 

   با   ی شناخت قرآن  یهاوهیش  دادن  هماهنگ نشانهای کتاب شناخت را برای  کوشش اگر  
سندی است بر غیر مذهبی  کتاب شناخت  نادیده بگیریم،    کیالکتیدو    یعلم  یهاوهیش

با  ها  آن  و همسو نشان دادنهاى سازمان  ناها و آرمایدئولوژى، خواسته جهان بینى،  بودن  
 . تاریخو فهم ماتریالیستی قوانین دیالکتیکى، 

 

 
 . 43برگرفته از کتاب » شناخت «، صفحه    1.

 . 13۵برگرفته از کتاب»شناخت«، صفحه    2.
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 داد، ها را در جهان نشان میعلمی پدیده  ییدر پی انتشار کتاب شناخت، که چگونگی شناسا
دیگری    یجزوه  میهن   نامبه ایدئولوژیک  علی  توسط  شد.    دوست»تکامل«،  تدوین 

بحث گذاشته شده بود که در پایان،  های آموزشی به مایه این جزوه، چندی در حوزهدرون
های پیرامون پرسش کوشید در پنج بخش، به کتاب درآمد. کتاب »تکامل«، می   صورتبه 

 عبارتند از: خلقت و تکامل پاسخ دهد. این پنج بخش 
 جهان چیست؟ -

 قانون تکامل جهان -

 حیات چیست؟  -

 یی است؟ انسان چه مهره  -

 انسان چیست؟ ی تکامل در العادهفوقعوامل اصلی سرعت   -

 
آفرینش    یبیان علمی مسئله گر اعضای سازمان را به وجوجستکتاب »تکامل« ذهن  

ی کتاب این بود که نظریه   . هدف نهاییکردمیها در جهان متوجه  و حرکت تکاملی پدیده 
طبیعت« تکامل  راه  با  خدا  راه  انطباق   « یعنی  سازمان  کند.  خواننده  به را    بنیادی  القا 

»خلقت    هیمادرون کتاب  از  تکامل  سحابی   انسان«کتاب  یداهلل  الهام  (،  1346)    نوشته 
  1گرفت.می
 

 
اصل تکامل زیستی و جانوری عنوان متخصص در علوم طبیعی و زمین شناسی، بهبه  دکتر یداهلل سحابی  1.

 ی خلقت راکوشید پدیدهانسان«، میمطابق علم روز و داروینیسم اعتقاد داشت. وی در کتاب »خلقت  
اق  مذدار نکند. اما محتوای کتاب، بهباوران را خدشهیی با زبان علم بیان کند که احساسات دینگونه به

که، بیان خلقت از زبان داروین هنوز یک نظریه است این، با اشاره بهروحانیون خوش نیامد. یداهلل سحابی 
ایرادات وارد شده از سوی روحانیون  کرد. او در پاسخ به  و یک اصل علمی نیست، مخالفین را تا حدی آرام

کوشید، با استناد    یی را بنام»قرآن و تکامل« نوشت. در این نوشته سحابیو بویژه، عالمه طباطبایی، جزوه 
اضافی«،    ایرادات عالمه طباطبایی پاسخ دهد. این جزوه نیز با عنوان »بحث و توضیحآیات قرآن، بهبه
 ضمیمه شد. سحابی  نوشته دکتر  انسان«  کتاب »خلقت  به
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 کتاب " راه انبیا راه بشر "

فکران  بازرگان و هم  یخود باور دارد، جا پا  ینیاعتقادات دکه سخت به   نژادف یمحمد حن
 یالتیدرون تشک  یبازرگان، جزوه  ی شده« از مهد  یطو با الهام از کتاب »راه    گذاردی او م

انب را به   اءی»راه  بشر«،  م  کیدئولوژیا  یهااز کتاب   یکیعنوان  راه    ی . وسدینوی سازمان 
برا  یوهیهمان ش را  آ  یشمار  ریتفس  یبازرگان  به   اتیاز  مقرآن  با   نژادفی. حنبردیکار 

قرآن دنبال   اتیدر آ  سم،یبا مارکس  ییبشر در عصر حاضر و آشنا  یعلم  یهاافتهیاز    یآگاه
بد  یتداعرا    یعلم  یهاافتهیکه    گرددی م  یمیمفاه و  که    بیترت  ن یکند  دهد  نشان 

 1۵است قرآن   دهیآن رسآنچه را علم به   یعنیدارد.    طابقتبا علم روز م  نید  یرهنمودها 
با علم روز آشنا باشد.  که  این   مگر  فهمدیرا نمآن   یکرده است اما کس  انیرا بآن   شیقرن پ

  
ی  علمو تجربیات    هایتئوراختر شناسان و جامعه شناسان    شناسان،ستیزکه این   از  شیپ

 ختگانیذهن فرهبه  ییرهایتفس  نیهرگز چن  ،خود را در مورد خلقت و تکامل بروز دهند
خود را   رامونیپ  یهاده یپد  ،خ ردورزیبا    یکه دانش بشرخطور نکرده بود. پس از آن   ینید

 کاوندی را م  ینیدستاوردها، متون داز آن    یبا آگاه  باور،ن یان دگآموختدانش خته است،  شنا
 زمان در   ریاز د  یعلم  یدستاوردها   یهمه  ایکه گو  ندکنمی  ریو تفس  ریچنان تعبرا  ها  آن  و
ها،  پیش ازکشف علمی پدیده   تا  ی کس  . دریغا کهمذهب نهفته بوده است  و احکام  صولا 
 ! وجود آنها در متون ذهبی پی نبرده بودبه 

 
بشر  ک یدئولوژیاکتاب  در    ،نژادف یمحمد حن راه  انبیاء  را    کوشدی م  «»راه  انبیاء  راه 

و  دهیآن رسبا آزمون و خطا بهگرا  عقلانسان که کند  ی معرف یراه یافتهیتکامل یجلوه 
 .  دیخواهد رس
 ی همگانفهم قرآن« با اشاره به   دیدر کتاب »کل  ،یسنگلج  عتیشر   ،یاسالم  شمندیاند
که مخاطب عام دارد و فهم معنا  داندی م یکتابآن، قرآن را   یهااسالم و درس  امیبودن پ

ساده اصول   یتا با زبان  کوشدیم  ی. وستین  یگروه خاصمنحصر و محدود به  امش،یو پ
 .کند انیفهم قرآن را ب

 
ابزار شناسایی علم روز  برای فهم آن نباید به  بنابر ایناگر قرآن مخاطب عام داشته باشد  

 برای  فقط    قرآن    کلید علم روز شناخت، پس  باید با    ی قرآن را  هاشناختهنامجهز بود. اگر  
 مردم نازل نشده است! یدانشمندان قابل فهم است و برای عامه 
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  بند است و مذهب را اعتقادات مذهبی خود پایسو شدیدا به از یک  نژادف یمحمد حن

از سوی دیگر، ماتریالیسم تاریخی و    و  شناسد هدایت کننده بشر در هر عصر و زمانی می
پدیده  تکامل  جبری  دو  سیر  این  بین  آشکار  تناقض  پوشاندن  برای  است.  پذیرفته  را  ها 

می  در  گرایش  جایگاهی  »وحی«  یعنی  مذهبی  ایدئولوژی  محوری  مسئله  برای  کوشد 
 ماتریالیسم تاریخی پیدا کند.  

  ه پیچیده و مبهم »وحی«، یک برای مسئل   در کتاب »راه انبیاء راه بشر«نژاد  حنیف
 نویسد:  د. وی می کنمی  توجیه مارکسیستی پیدا

قرن پیش    1۵یی از قریب  اکنون آن زیر بناهای تولید یک جامعه محدود قبیله  -
  ویژه با آن فرهنگ معروف ترین اجتماعات، به و آن هم در یکی از عقب مانده

آیا  کنندهتواند توجیه »جاهلی« می  چنین توجیهی علمی است؟  ی قرآن باشد؟ 
را می  متقین  بهآیا  مبهمی توان صرفا  آن  عالی  درجه  و  مجهول  پارامتر    دلیل 

کشد که پیامبران را ناقلین  آنجا می جواب خواند؟ چنین طبعا به بی  الیستی( و)ایده 
 اصلی میکروب »بیماری سدی الوهیت« بدانیم. 

نه چندان دو - از  ولی در حقیقت مسئله جواب دارد، جوابی  آری وحی، وحی  ر، 
لق دارد و هم اوست که حرکت  تمامی جهان علم مط جانب همان منبعی که به 

او پروردگار جهان است )رب    را برقرار نموده است.  خیماده و تار  یته جه  کی
 العالمین(. وحی »جهش« دیگری است که در جریان پرغوغای تکامل از ماده

شود تا از این پس» خالفت  انسان اجتماعی مختار وارد میانسان بر  شکل تا  بی
ی وجوجستجای  به   و اختیار او را در زمین تکمیل کند و از او مسئولیت بخواهد.

  1ون و چرا در امر وحی باید جهش را پذیرفت. مفقوده« و چ ی»حلقه 

 
ی ابتدایی  مسئله وحی را که قرآن بر آن تأکید دارد در شرایط جامعه   نژادف یمحمد حن

داند نوعی »جهش« در مسیر اجباری تکامل در تاریخ جامعه بشری مییی عربستان  و قبیله
یی  ظهور پیامبران را پدیده او شناسد. عنوان بیان ماتریالیسم تاریخی در قرآن می به را آن  و

اجتماعی می  تاریخ  درازای  در  وطبیعی  شتاب وسیله را  آن   بیند  تاریخ  دهندهی  حرکت  ی 
 نویسد:ی»وحی«، می ی تعبیر ماتریالیستی از مسئله وی در ادامه  شمرد.می

 
سایت » انتشارات اندیشه    -  99ی  صفحه   نژادف یمحمد حنبرگرفته از کتاب »راه انبیاء راه بشر«، نوشته    1.

 و پیکار«. 
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 دیالکتیکناپذیر منطق خدشه ت کردن به نادیده گرفتن این مطلب در حکم پش -

   1است.

نوشته   این  به نژاد  حنیف در  همهمارکسیستخطاب  و  ماتریالیسم  ها  که  کسانی  ی 
پذیرفته  را  به می  اند، هشدارتاریخی  را  اگر »مسئله وحی«  که  پدیده دهد  یک  ی عنوان 

به  نپذیرند،  جامعه  تاریخ  تکامل  جریان  در  خدشه جهشی  پشت  ناپذیر  منطق  دیالکتیک 
عنوان جهشی در روند  ها باید وحی را به است که ماتریالیستاند. معنی این هشدار این کرده

   تکامل جامعه بپذیرند و آنگاه رسالت پیامبران را بستایند و به آن ایمان آورند. 
 

ی »وحی« یک بعد تاریخی و دیالکتیکی قائل  برای مسئله که  این   پس از  نژادف یمحمد حن
به می ارمغان  شود،  بشر  راه وحی برای  از  پیامبران  توجه آوردهآنچه  د. حاال که  کنمی   اند 
زعم وی پاسخی »عقالنی« برای وحی پیدا شده است، پس آیات قرآنی هم باید با علم  به 

 پردازد وی م  یقرآن  اتیآ  یشکافکالبد  رو وی، به داشته باشند. از این   ییو دیالکتیک خوانا
 جهان مادی    هایپدیده     قرآن پیش از مارکسیسم،    هد که نشان دهد،درا ارائه می   یریتعاب

 بیان کرده است. را آن هایمندیرا شناخته و قانون 
آوردها  دستآگاهی از  که وی تشکیل داده بود، با    سازمان  و گروه ایدئولوژی  نژادحنیف

کشف معجزات قرآن، پرداختند. معجزاتی که تا پیش از تحلیل  به   مفاهیم مارکسیستیو  
مارکس توسط  تاریخ  دین ماتریالیستی  هیچ  برای  است!  ،  نبوده  فهم  قابل  ی  علباوری 

را همان   یعیتکامل طب  ریدر مس  ی سازمان، جهش علم  یاسالم  نظرپرداز  ،دوستمیهن 
در    یرا جهش علم  امبرانیبه پ «ی، »وحنژادف یمحمد حنو    داندی در قرآن م  یاله  یاراده
 . دکنمی  ریتعب یعیتکامل طب ریمس
 

های  دهد که بدون کمک یافته ، در کتاب »راه انبیاء راه بشر«، گواهی می نژادحنیف
در قرآن پیدا کند. وی با اشاره  رزمانش را  خود و هم  یهاپرسش   پاسخ تواند  علمی، نمی 

 :سدینومی آیاتی از قرآن، به 
خصوص آیات  اعجاز قرآن به ،بدون آگاهی از فرهنگ انقالبی عصر حاضر -

 توان درک کرد. ستی نمی ردفوق را به 

 
سایت » انتشارات اندیشه    - 101ی  صفحه   نژادحنیفبرگرفته از کتاب »راه انبیاء راه بشر«، نوشته محمد    .1

 و پیکار«. 
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ما روشن  - برای  را  اعجاز قرآن  مفهوم  معاصر،  انقالبی  از فرهنگ    آگاهی 
 د. کنمی

مشکل است امروز بدون اطالع از مکاتب انقالبی عصر حاضر این گونه   -
 درستی تفسیر شود.  آیات به 

 
  د یکشف عظمت و معجزات قرآن با  یبراباوران  دین   کهبدان معناست    نش،یب  نیا

دنبال معجزات رفت و  مذهب    یخانه کیتاراید بهچراغ علم روز ببا    یعنی  بیاموزندعلم روز را  
در قرآن   وجوجستوگذار و  گشت. پرسش اینجاست که این گشتآن  ی  هاو پیشگویی

سازمان مبارز    کی  یازهاین  یگوپاسخ  سمیمارکس  یرهنمودهااگر علم روز و  برای چیست؟  
از دل متون    مودهارهنکه با کمک علم دنبال بیرون کشیدن آن    میبکوش  د یاست، چرا با

نخواهد   یجایبه نیز راه  نده یاست و در آنافرجام بوده  حال به  که تا ی کوششاشیم. ب یمذهب
 برد.
  ن یزم  یانسان خ ردورز در روآزمون    یجهینتعلم    اند.علم و مذهب دو عنصر متفاوت   

آن    بنابر ایناز آسمان نازل شده است.    ندیگویماست که    یاحکاماست و مذهب باور به 
 گرید  د،کنمی  روزمره تجربه  یو در زندگ   آموزدیمرا    سمی مارکس  یرهنمودها   کهباوری  دین

با  یازین متون مذهب  بیو غر  بیعج  هاتیتوج  ندارد که  پذیرش   باشد. پس  یدنبال    با 
 .گذاردیمذهب را کنار ممارکسیسم، 

 " مسلمان کی یمایس"کتاب 

  گروه در    یکارجمع  یجهینت،  کردمی بازگو  را    ن یامام حس  ی زندگکه روایتی از  کتاب    نیا
»کتاب را  آن  ینوشته شده بود. برخ  ،یقلم مسعود رجو، به134۸بود که در سال    یدئولوژیا

در   ،ییاحمد رضاپس از کشته شدن    . دندینامی نیز م  «ینی»نهضت حس  ای  ن«یامام حس
»س13۵0اسفند   کتاب  سازمان،  کتاب   کی  یمای ،  از  که  را    ی آموزش  یهامسلمان« 
منتشر    ،ییاحمد رضا  نامبه به پاس خدمات احمد رضایی به سازمان  بود،    یالتیتشکدرون
 : شودیشروع م  ن یکتاب، چن نیا  13۵0چاپ اسفند  یمقدمه کرد. 

 نوها، به     هایکهنگ  ریی تغ  ،نوبه     جهان کهنه    رییتغ  یبرا    ی تعارض انقالب  ضرورت   -

 یکه بقدر کاف  یاست، صرفا وقت  انسان موضوع آنکه    یدر قلمرو اجتماع  ویژهبه 
  ی هاتوان در جهش یرو نم . از این باشدی م  سریهم انباشتند، م  یها بر روتیکم

  ی آگاه و تدارک ذهن  ی هاانسان  یقائل شد. اراده   یرییتغیال  ینقطه جد  یاجتماع
در    یمتقابال در هر عصر  تواندیبر آحاد افراد م  یضرور  میاهانقالب و انتقال مف
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 یو محتوا  نهیزم  یچنین از آنجا که هر انقالبحصول نقطه مطلوب مؤثر باشد. هم
  ع یوقا  یحوادث آن، بررس  کیارگان  وندیپ  لیچنین بدلخود را دارد و هم  یخیتار

  امام   نبش از ج  جانبه همه   ل یو تحل  یریگجه یمنظور نته ب  ی نیقبل از نهضت حس
آن دوران را که    یاجتماع  یهاعملکرد تضاد  ب یترت  نیاه است. ب   ی)ع( ضرور

 .میکنمی مختصرا مطالعه دندیانجام یخیتار یهاچنان استحالهبه 

 شده   هیتوج ییگونه به  نیز ه یصلح و سازش امام حسن با معاو یکتاب، ماجرا نیا در
به  زمان  آن  تا  که  هبود  روحان  کی  چیذهن  آیت  ونیاز  بود.  نکرده  و    طالقانی اهلل  خطور 

 ستوده بودند.  اریبس، این تعبیر مجاهدین را از صلح امام حسن  ینیخم اهللآیت 
به کتاب از هنگامی که  دیدگاه   ساواک  با کشف دو  امام حسین« دست یافت،   «

را برای سازمان    های اسالمی«  در این کتاب، نام »مارکسیست  مارکسیستی  اسالمی و
 1اختراع کرد. 

 
 ،ی نینهضت حس  یکیالکتید  لیتحلکه سازمان، به  شودیم  دهیآشکارا د  نیکتاب امام حس  در
تار  بعد  م  یخیدر  انگهماما    پردازدیآن  حس  یزهیزمان،  امام  اراده  نیمبارزه   «  یرا 
م  امبرانیپ  و  «یتعالیبار امامان  اخواندی و  در  برا  نی.  انگ  انیب  یکتاب،  و   یزه یعوامل 
را    ن یآثار لن  گرید  ید و از سوکنمی  استناد   البالغهنهجقرآن و به   کسوی ازشورا  عا  یده یپد

 . ردیگی شاهد م
  

 مطالعات مارکسیستی  ای بر مقدمه

  محسن   دیقلم سعبه  13۵1یی بود که در سال  «، جزوهیستی مطالعات مارکس  بر  یامقدمه   »
یی نوشته است.  این جزوه را در زمان و شرایط ویژه   سعید محسن  در زندان اوین نوشته شد. 
آستانه  در  او  که  به هنگامی  اعدامش  حکم  اجرای  می ی  سازمان  سر  در  او  یاران  برد، 

می  او  از  چکیده مجاهدین  که  بارهخواستند  را در  خود  نظرات  برنامه ی  آموزشی  ی  های 
کار خودداری  و، پس از چندی که از این ادر این برنامه بود بنویسد.  یی که  هامان و کتابساز

 ای برمقدمه »  ی  هجزو  صورتبهخود را    بندیجمعکرده بود، در روزهای پیش از اعدامش  
  «، از خود باقی گذاشت.مارکسیستی مطالعات

 
 .26۸صفحه   «، مصاحبه با پرویز ثابتیدر دامگه حادثهبرگرفته از کتاب »  1.
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 ن یبود. ا یستیمارکس یهاکتاب یخواننده نوشته، رهنمود دادن به نیا علت نگارش 
داد می   پاسخ   پرسش   نیاو به   شمردی را بر م  سمیمارکس  یمثبت و اصول  یهاجنبه   نوشته، 

در این نوشته،    سعید محسن.  می هست )علم مبارزه(یستیمارکساز مطالعات    ریکه چرا ما ناگز
باید  که  داد  می  حیتوض سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تحوالت  بهتر  هرچه  درک  برای 

  ی اسالم  یدئولوژیدرک ما از ا  ت یبه تقو  یستیمطالعات مارکسمارکسیسم را مطالعه کرد.  
 میتوانی نم ( ما یستی)مارکس هاباکت  نیا یبدون مطالعه  چرا که   دیو قرآن خواهد انجام

  . میقرآن داشته باش از یکینامید رکد
تألیف    یمایه دست  «مارکسیستیای بر مطالعاتمقدمه »ی  جزوه برخی معتقدند که  

  1چاپ رسید. به  در ایران 13۵7قیام بعد از « شد که کتاب دینامیزم قرآن»
 آثار   مطالعه  ضرورت  باره  در  را  جزوه  این  محسن،  سعید  روحانی،  حسین  یگفته به 

  این   مثبت  اصول  برشمردن  ثانیا.  «مبارزه  علم »  شناخت  برای  اوال.  نوشت  مارکسیستی
 های ]کتاب    ها کتاب  آن      فهم    این که  ... و سوم  .  و   تاریخی  ماتریالیسم   از قبیل    مکتب

 د. کنمی را برای فهم بهتر قرآن و ایدئولوژی اسالمی آماده  ما [مارکسیستی
 

 سمینامیکه فاقد داست  تفکری  نقب زدن به  سم،ی از قرآن، با کمک مارکس  یکینامید  درک
  م یتقدس  مفاهو تحول معنا دارد.    ر ییو بدون تغ  ستایهمواره ا  اش است و اصول و فروع 

پذیر  رییتغ میمفاه  نی نهفته است. چرا که اگر ا میانجماد آن مفاه نیدرست در هم یمذهب
  ماند. و دیگر مقدس باقی نمی  کرد می  رییو تغ شدیم یبا رشد فهم بشر دچار دگرگون د،بو
 یی ده یپد   ن یکردن است. چن  نیگزیرا جا  یدی جد  ز یکردن و چ  ی را نف  ییگذشته   یعنی  رییتغ

از د  یمعنابه  ،ینید  میمفاه  یدر حوزه تقدس  لباس                                          گاه یجا  ختنیو فرو ر  نیبرگرفتن 
 ست. در باورهااش یالیخ

 

اتژی" یجزوه  "اسیی

 مسلحانه   که مبارزه      نگاشته شده بود، استراتژی سازمان  13۵2در این جزوه که اوایل  
نقد  به را آن یی ضروری بود،امکاناتی که برای چنین مبارزهشود و با نگاه به بررسی می  بود
ی بزرگ، عملیات نظامی  جای عملیات پر هزینهتوانمندی سازمان، به کشد. با توجه به می

گیرد که با انجام عملیات کوچک،  شود. این جزوه نتیجه می فرسایشی و کوچک توصیه می 

 
 سوب به مسعود رجوی نگاشته و پخش شد. ن»کتاب دینامیزم قرآن« از سوی سازمان مجاهدین م  1.
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در عرصه سازمان  از  اعضای  ناشی  سرخوردگی  و  یأس  و  دید  خواهند  آموزش  عمل  ی 
خوبی ریخت. در این جزوه از انقالب پرولتری نیز به ، فرو خواهد  13۵0ی شهریور  ضربه
 شود. یاد می

جزوه  عالوه تشک  یهابر  عقیدتیالتیدرون  منابع  و  سازمان،  _ ی   مطالعهسیاسی 
 بخشی از برنامه آموزشی سازمان بود.   نیزها آن یو کنکاش در محتوا ریز یهاکتاب

 

 ادبیات مارکسیستی 

های عصر جدید از  سازمان، ادبیات مارکسیستی و تجارب انقالب از دیگر منابع آموزشی  
های گزینش شده در این تجارب انقالب در شوروی و چین کمونیست بود. کتاب    جمله،

ی  کودک  یماریب«، »دولت و انقالب«، »  کرد  د یبا  چههای»  راستا عبارت بودند از: کتاب 
 توانیچگونه م»،  نیلن«، از  زدیخی برم  قیجرقه حر  کی  از« و»  سمیدر کمونی  چپ رو

،  پاجیژنرال  « از  جنگ خلق و ارتش خلق»،  یائوچش  ویل«، از  خوب بود  ستیکمون  کی
 خیتار»،  فامرسول مشکین ترجمه  «،  گواراه خاطرات چ »و    «گواراه چ  یکیچر  یهاجنگ»

 تونگتسه  مائو  یهااز کتاب  ی، بعض «سرخ  ی هازرد  »  ،ی«شورو  ستیمختصر حزب کمون
ی«. این  اصالح سبک کار حزب»« و  »تضاد  «،میخود را از نو بساز»،  «»درباره عمل  مانند
 ن ی چ ستیاصالح نظرات نادرست در حزب کمون یبارهدر  1929را مائو در دسامبر کتاب 
 ه بود.نوشت

این کتاب    ،نیاستالجوزف    منسوب به  ی«،خیتار  سمیالیو ماتر  کیالکتید  سمیالیماتر»
بحث گذاشته  به   یالتیتشک  یها در حوزه   پرداختی م  ی مبارزات اجتماع  ی علم  انیبکه به 

ساده و قابل فهم    یرا با زبان  یى فلسفمقوالت پیچیده   ،اثر خود  نیدر ا. استالین  شدیم
سوسیالیسم   یو تئور  یى مارکسیسترا با اصول فلسفه   هخوانند  امگو گام به د  کنمی   بیان
 خوانیم: در این کتاب می . دکنمی آشنا  یعلم

مارکسیست  یبینجهان  الکتیکید  الیسمیماتر... - لنینیست  یحزب  ا  یـ    ن ی است. 
ماتر  نیابه بینی  جهان می  الکتیکید  الیسمیسبب  نگاهش نامیده  که  شود 

  ی است ول  یالکتیکید  هاده یپژوهش و شناخت پدى  طبیعت و شیوه  هاىده یپدبه 
آن    ی و تئور  هاده یپد  نی استنباط آن از اطبیعت و    هاىده یى پدتفسیرش در باره

 الیسمیعبارت است از بسط اصول ماتر  یخیتار  الیسمیماتر....میباشد.  یالیستیماتر
ماتر  ،یاجتماع  ی زندگ  ی بررسبه  الکتیکید اصول  بر   الکتیکید  الیسمی تطبیق 
 آن. خیو تارجامعه   ی و بررس یاجتماع یزندگ هاىده یپد
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کتاب، فهم آسان فلسفه   نی ا یژگیو .تسریژرژ پول«، از فلسفه ی اصول مقدمات» کتاب

  د یچرا با  ست،یفلسفه چ  یهاپرسشکتاب به   نیدر ا است.  سمیمارکسو ارتباط آن با    یماد
 پاسخ ست،یچ سمیبا مارکس یکدام است و رابطه فلسفه ماد  یمادفلسفه آموخت، فلسفه  

   1.شودیم  داده
 شیکه ماتریالیسم پ  میخوانکتاب می   نیا  در.  تونگتسه   مائو  ی«، ازمقاله فلسف  چهار»

 انسان و از تکامل تاریخی بشریت جدا اجتماعی  از مارکس، مسئله شناخت را از خصلت  
پراتیک اجتماعی، یعنی وابستگی  وابستگی شناخت را به توانست  دانست و از این رو نمی می

به  را  طبقاتی  شناخت  مبارزه  و  ماتولید  کند.  که  رکسیستدرک  برآنند  چیز  ازهر  قبل  ها 
عملی و تعیین کننده هر نوع فعالیت دیگر اوست. ترین فعالیت  اساسیفعالیت تولیدی بشر  

 .ها در تولید مادی وابسته است آنفعالیت طور عمده به ها بهانسانشناخت  
باره  در باره تضاد، در یهابا الهام از کتاب  ران یمسائل جامعه ادر سازمان مجاهدین، 

 و   شدی م   لیو تحل هیتجز تونگ، از مائو تسه   »کتاب سرخ«،  از  ییهابخش  و   کیپرات
 آمده بود شکل گرفت. دست به  منابع  نیکه از ا  یبر اساس فهم زین  سازمان یاستراتژ

داشت.  ی آموزشی سازمان  برنامهدر    ییژهیو  گاهیاز مائو، جا  « تضاد»در باره    کتاب
  خط   تتشکیالدر    که  دبو  ابىـکت   ترینارذـتاثیرگو    یاثر انقالب  مهمترینکتاب    نیا  شاید
 ،مائو  د«تضا»در باره    بکتا  هـب  نژادحنیف هـک  ىـهمیت. ادـشىـم  بحثو   هنداخو  خط  به
نوشته   بخو   کمونیست  یک  انتومى   هـچگون»  ای حزب    ن یسیتئور  ،یوشائوچیل  یبود« 

را در خط فکرداد  می   ن،یچ  ستیکمون و انقالب چ  یسازمان  کرد. رهنمون می   نی مائو 
 .  دـشى ـم بحثو  هنددقت خوابه یالتیتشک یهاحوزهکتاب در باره تضاد، در 

  یعنی   دیالکتیک  جوهره  موالنا  که  بود  معتقد  سازمان،  گذارانبنیان  از  ،محسن  سعید
هگل    کی الکتیسازمان، د،  سعید محسناز نگاه    2 تضاد را قبول دارد.حرکت و    و  تغییر  اصل

 3پیوند داده بود.  گریهمدو عرفان موالنا را به 

 
  ی درس فلسفه، در دانشکده کارگر  ی هادر کالس  تسریلوپاز شاگردان ژرژ    ی کی  یهاادداشتی  ، کتاب  نیا  1.
از اصطالحات   یترین شکل و خالسادهرا به  یفلسف  میمفاه   تسری(. پول1936و    193۵)  بوده است   سیپار
 . کردیم  انیدانشکده ب  نیشاگردان ا  یبرا  دهیچیپ
هایش، بر اساس سرودهرا  در ارتباط با مسئله تضاد، موالنا    ،از قرآن  یدرکتاب پرتو  طالقانی اهلل  آیت  .2

 کند. می   یمعرف  کیالکتید  نیتئورس

 .24فحه  ص  «،یدفتر دوم بهمن بازرگان »در    برگرفته از گفتار عبداهلل محسن  3.
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قرآن   اتیآ  یعنی.  اندیکیالکتید  یجوهره  یقرآن دارا  اتیشد که آالقا می  نیدر سازمان، چن

ند.  کنمی  ان یو ب  یبررس  عتیرا در طب  هاده ی و تضاد، تکامل پد  رییاصل حرکت و تغ  رش یبا پذ
 یجدا  هاده یخلقت پد  ،ینید  یشهیدر اند  رایقرآن نادرست است. ز  اتیاز آ  یریتعب  نیچن
خلق شده است.   یدر بزنگاه خاص مینیبکه ما می  یبا شکل یبوده و هر موجود گریکدیاز 
  قرآن   یهاتوان ادعا کرد که گفته چگونه می   اثری نیست. پس   یعیتکامل طب  از  قرآندر  

 دارد!  یکیالکتید یجوهره
 

آموزه  بر  بنا  مجاهدین،  ماتریالیستی،  سازمان  و  مبارزاتی  فرهنگ  از  سیاسی  های 
حلفه یوظ را  خود  می   ی  جامعه  اینتضادهای  از  بحثدانست.  و    ین ـتعیو    هادتضا  رو 
خود را به   یاز برنامه آموزش  ییمدهبخش ع  ،رانیروز ا  طیدر شراصلی  ا  دتضا  خیصـتش
برای  .  گرفتیم سازمان  بدوناین  خود،  استراتژی  از»جوهرهکه  این   تدوین  ی بتواند 

وجوی تضاد اصلی  جست، به مارکسیستی  ینگره دیالکتیکی قرآن«، استفاده کند، با تکیه بر  
  ی تضاد اصل،  که مائو طراح آن بود  یتضاد  یتئورالهام از  با  پردازد. در این راستا  جامعه می 

 بر  یروزیپتنها راه  و  داند  می  و ایادی داخلی آن  حاکم بر جامعه را تضاد خلق با امپریالیسم
   د.کنمی آوردبر دراز مدت  ییتوده زیمبارزه قهرآم را امپریالیسم
  ست ا  سرمایه و    رکا  بین   دتضا  ،دارینظام سرمایه در  صلی  ا  داـتضمعتقد بود که  مائو

بنابر  تضاد متبلور باشد.    ن ینبود که ا  یطیدر شرا  یاز نظر اقتصاد  نیاما در آن هنگام چ
را آن خلىدا دى یاو ا مپریالیسمو ا  چین خلق بین داـتضمائو  ن،یروز چ آن طیدر شرا ،این

 شمرد. تضاد عمده بر می 
تضاد    یبر مبنا  زیسازمان ن  یاستراتژ  ه بودند. رفتیمائو را پذ  لیتحل  ن یهم  نیمجاهد

 آن شکل گرفت.  اش ی داخل یادیتضاد خلق با امپریالیسم و ا یعنیحاکم بر جامعه  یاصل
  

م  کتاب اخوب    ستیکمون  کی  توانی »چگونه  در  ل  نیبود«.    ، یوشائوچیکتاب، 
انقالب  ن،ی چ  ستیکمون  حزب   نیسیتئور م  یرفتار  آموزش   ت،یخالق  ،یفداکار  داد،یرا 
 سخت آماده کنند.   ییمبارزه ی تا خود را برا آموخت یم  ونیانقالبو پشتکار را به یدارراز

 
به   کی»  کتاب  به  ش،یپگام  ازپسدو گام  و    هاکینارودن  هیعل  کتاب  نیا  .نیلن  «، 
حزب   ل یبود که با تشک  یکسانبه   نینوشته شده بود و پاسخ لن  هیروس  یهای انقالبالیسوس
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ات  ستیکمون بودند  یشورو  ری جماه  حاددر  برا  طیشراها  آن  مخالف  حزب    لیتشک  یرا 
گروه را محکوم کرد    نیا  یهاانگاره  یمنطق  یلیو تحل  هیبا تجز  ،نیدانستند. لننمی مناسب  
 را هموار کند.   ستیحزب کمون لیتشکتا راه 

 
 گواه   شد،ی آن داده مبه   یالتیتشک  یهادر حوزه که   یتیکتاب و اهم  نیا  یاز مطالعه  هدف

مهم و    نیسازمان مجاهد  یبرا  یدر شورو  ستیحزب کمون  لیکه روند تشک  ستانیا  بر
  ش ی. ستا ستودندیم طبقه کارگر را   ریحزب فراگ  کی  لیتشک  نیاست و مجاهد  هبودآموزنده  

ه  ایپرولتار  یکتاتورید اسالم  یگاهیجا  چیکه  تفکر  فاصل  ی در  خط  ب  یندارد    ن ی آشکار 
 بود. اش یاسیس یشه یسازمان و اند  یمذهب یدئولوژیا
 

 ادبیات انقالی  

   .رژى دبره«، از در انقالب »انقالبکتاب  -
  .شهرى«جنگ چریکى »ى جزوه -

 . مصدقاز دکترمحمدیی مقدمه   با  حسن صدراز    «،و مردان مجاهد  ریالجزاکتاب » -
 ن ی از بهتر کىاین کتاب ی .روس  یسندهینوی گورک میماکس«، از ادرم » کتاب -

مادر   کی  کتاب، عشق  نیو رسم مبارزه است. اکارگرى و راه    اتیهاى ادبنمونه  
  و  خود یخوشبخت یبرا یتالش مادر. دکنمی فرزندش را بازگوفداکار و آگاه به 

 .  کشدیم ریتصوفرزند و مردمش را به 
 د کنمی  تیرا روا یداستاناین کتاب،  .استو چریب تیهر«، از ماتعموکتاب »کلبه   -

و   گذاردیم  شینماها را به انسانگرفتن    دهیناد  و  ضیتبع  و  هایرحمیهم ب  که
است   یتیداستان روا  نی. اکشدیم  ریبه تصورا    یبرخ  ینیبهم غرور و خود بزرگ

 .زیو شورانگ گرافشا و بایز اریاست بس ییهیدفاع و  یاسسی_ یاجتماع
اسالم و از طرفداران    امبر یپ محمد   ونیاز صحاب  اسر یعمار    اسر«، ی  »عمار  رمان -

  عت یو نیز ب  گرید  یهابدر، احد، و جنگ  یهااو در نبرد است.   طالبی اب  بنی عل
لشکر اسالم   شگامانی نبردها از پ  نیو در همه ا  افتی  حضورپیامبر  راه  رضوان هم

، عمار از مخالفان مشهور  از درگذشت محمد، در هنگام خالفت عثمان پس .بود
با امام    عتیباز قتل عثمان، عمار از دعوت کنندگان مردم به حکومت بود. پس  

 ، ابوذر و مقداد  و  بود. عمار در کنار سلمان  یکنندگان با وعت یب  نیو از نخست  یعل
 .شتفعال دا یحضور ع،یتش یمرکز یهسته یاصل یاز اعضا
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  د یعبدالحم  ی،مصر  سندهینو «، از  ستیالیخدا پرست سوس  ،ی»ابوذر غفار  کتاب -
  ی و   ینقل زندگاسالم بود. کتاب به   امبریپ  ونیاز صحاب  یکی  ابوذر.  السحارهجود

فداکار در    یهایو  اپردازدیم اسالم  یهاجنگاو   ی عتیشر  یعل  راکتاب    نی. 
 ی انقالب  یابوذر را فرد  تیشخص  ،مترجم  بر آن نوشته بود.  ییمقدمه کرده و  ترجمه  

خالفت اعتراض نسبت به دست به   اش یستیالیسوس  د یعقا  اساس   داند که بر می
 .زدیوقت م

. این کتاب برآمدن انقالب الجزایر  زگاناوعمار  «، از  ابری رعد در آسمان بکتاب » -
 کشد. تصویر می در برابر استعمارگران فرانسوی را به

. فانون، این  ، ترجمه علی شریعتیکتاب »دوزخیان روی زمین«، از فرانتس فانون -
انقالبی که      د.کنمی  بیان    ریاز انقالب الجزاخود را    اتیتجرب  ی،پزشک انقالبروان
دفاع  خود    یانسان  یهاحقوق و ارزش به   ی ابیدست  یبرا و خشونت،  عمل   شدتاز  
 کرد. می

 . نجاتیغالمرضاترجمه   ،الرتگی ژاناز    «،دالر  ونیلیمکی  کنگ،تیو  ک»ی  کتاب -
 های »جنگ شکر در کوبا«، »خرمگس« و »نان و شراب«.  کتاب -

 
ی

 و جریانات اجتماغ ها نامهزندگ

 ، «لومومبا  سیپاتر  یزندگ»،  «جمال عبدالناصر  یزندگ»جلد،    ن یچند« در  یامام عل  یزندگ»
 .، رهبر هندجواهر لعل نهرو«، از  من یزندگ»

 
دختری    بوپاشاجمیله    .گیسو پارسای ی سیمون دوبوار،ترجمهنوشته   «،بوپاشا»جمیله  

نظامیان  بود توسط  جبهه نجات ملی الجزایر  در  ارتباط    مامورکه  سه ساله الجزایری    و  بیست
 . مورد شکنجه های وحشیانه قرار گرفتبازداشت شد و صورت غیرقانونی فرانسوی به

  
، ترجمه  عرفات اسری از یامقاومت« مقاله  کی ای  انقالب مستمر است کی فتح ای»آ
و نقش سازمان الفتح در جنبش   نینوشته، خواننده را با مسئله فلسط  نی. اشناس حقتراب  
 کرد. آشنا می  نیفلسط

 
  ی کتاب، فروغاین    یمقدمه   در.  یفروغ  یمحمدعل«، از  حکمت در اروپا  ریس»    کتاب

را    یارائه دهم و اصطالحات یرانیا  انیب  یوهیشرا به   ییتا افکار اروپا  امده ی»کوش:  گویدمی
حکمت    ر یس  فیتأل  یده یفا  یفروغ  .ما سابقه نداشته است، از نو بسازم«  ان یکه در زبان و ب
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  ی گریو د  یمندان غربافکار اندیش اندوزان با  دانش   ییآشنا  یکی  ،داندمی  زیدر اروپا را دو چ
 .یامروز یزبان فارسبه  د جدی ینگارش فلسفه یوهیش

 

 های علم و فلسف  کتاب

 نوبل   زهیجا  و برنده  شناس ستیز ، کارل سیآلکساز  «، شناختهناانسان موجود  » کتاب
سال    یپزشک  کتاب،  1912در  این  زندگ  انگریب.  پا  ی فلسفه  در فصل  کتاب   یانیاست. 
 ادیاز ازد  یریجلوگ  یداوطلبانه« برا  ینژاد  ی»بهساز. او بهپردازدیم  ت«یانسان  یای»احبه 

حل سرنوشت   یرا برا  ییده یپد  نیدارد. چن  عتقادمانده او عقب  ماریذهن ببا    ییهاانسان
 . شماردی م یضرور دیسف یهاملت   ندهیآ
 

 کتاب درباره  نیا     .ترجمه احمد آرام  ،  1ماکس پالنک از    «،  رودیکجا مه علم ب کتاب »
خالصه از علم فیزیک در آلمان را    ی طرح  ،شده است. ماکس پالنکفلسفه علوم نوشته  

.  دکنمی   گوناگون را مشخص  یها خاص و اندیشه   یهاتکامل گروه  یخطوط اصلترسیم و  
با علم و نیز قانون علیت و  ها  آن  و رابطه   یگیراصل علیت و اندازه  ،مسیراین   یدر ادامه 

قانون  ،یوزن اتمبه   یپاسخ علم  ،کتاباین چنین در . همشودیداده ماراده، توضیح  یآزاد
نظریه نسبیت   ،ینظریه الکترونارائه شده است. پرداختن به ماده و... نیز    ی،آووگادرو، انرژ

،  میان انیشتین  یسقراط  یاه. در پایان محاوراستکتاب    یهامحورو نظریه کوانتوم از دیگر  
 رشته تحریر در آمده است. کتاب حاضر به درباره  یپالنک و مورف

 
  کائنات، ماده  شیدایداستان پ. این کتاب جان ففر«، از انسانکهکشان تا از »  کتاب

کامال ناسازگار   ینید  یهاکه با باور  ییه ی. نظردکنمی   انیزبان علم بانسان را به و    اتیح
 دانند.کننده می وگمراه یکتاب را الحاد نیاباوران از دین  یاریبس است.

 
آن  عت،یطب:  اتیحکتاب » تکامل  از منشا و  ا  «،  ترجمه    ،نیاوپار  چیوانوویالکساندر 

. دکنمی  ان یرا ب  اتیح  شیدایکه پ  ستایمدل  علم  نینخست  ،کتاب  نیا.  یطُرُفیبن  هاشم
 

کوانتوم و عضو جامعه   کیزیف  انگذاریو بنآلمانی  برجسته    کدانیزیف  (،1947-1۸۵۸)  ماکس پالنک  1.
 آورد. دست  به  191۸وی جایزه فیزیک نوبل را در سال    آلمان بود.  لسوفانیف

 اتیمنشأ ح  ی نظران دربارهصاحبو از   یاهل شورو دانیمیشستزی  ،(19۸0-1۸94)  نیاُپارالکساندر    1.

 .کرد حیرا تشر  اتیح  یکیالکتیو د  یکیمکان  میمفاه   نیاُپار  .بود
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 یوه یشیعنی  (  میشناسی از آن که ما م  ییهاه )گون  اتیح  یهاترین جلوه از مهم   یکیاوپارین  
 یایدن  یوصل کننده  یحلقه آن،    ی تکامل مولکولد که  کنمی  را بیان  هان پروتیی  دیبازتول

 . است اتیح یهاشکل  نیو اول اتیماقبل ح جانیب
 

به  . این کتاب  دکتر محمود بهزاد«، از  است  مونیانسان زاده م  یراستبه   ای»آ  کتاب
 پردازد.تکامل می تئوری
 

 ی قتصادای هاکتاب

عبارت  بود که از جمله  سازمان    یدر بخش آموزش  یگوناگون  یهااقتصاد، کتاب  ینهیزم  در
،  «کالناقتصاد خُرد و  »،  «اقتصاد  یعلما  نیبزرگتر  دیعقا»،  « اصول علم اقتصاد»بودند از:  

  ک یتیژئوپل»  ،ی«گرسنگ  اه یکتاب س»،  «کارتل و تراست»،  ونیپور هما«،  کتاب اقتصاد»
 ی اقتصاد   و یاجتماع یبررس» ، « هاها و خرچنگانسان»   ،«نممک یایدن»  ،ی«گرسنگ
 .زادهمحمود عسگری«، از زبان سادهاقتصاد به »کتاب و  «افتهیتوسعه ن یهاکشور

 

 است یس و   خی    تار 

 های زیر در برنامه آموزشی سازمان بود: ی تاریخ و سیاست، کتاب در زمینه
ام  انیم  یجهان»،  «استعمار  اهیس  کارنامه» و   ،«نیزم  یرو  انیدوزخ»  ،«دیترس 

الجزا» مردم  و»  ،«ریمبارزات  »تنامیسرگذشت  و   ییایآس  یهاکشور  یهاه یاتحاد«، 
  ی در زمان مل ،انگلستان ریوزنخست«، از دنیخاطرات ا»رهنما،  دیدکتر مج یی«، ازقایآفر

ساله    1۸  خیتار»  .یحمد کسرو«، از ا رانیمشروطه ا  خیتار»  . رانیا  رنفت دشدن صنعت  
  ، «یابانیمحمد خ  خیش  امیق»،  « سردار جنگل»  ،«تیالدوله و مشروط  نیع»،  «جانیآذربا
«، از استعمار  اهیکارنامه س  ای  نی سرگذشت فلسط»  ،یمک«، از حسین  ساله  ستیب  خیتار»

زع ن  یها کشور»  کتاب،  یرفسنجانیهاشم  کبرای لعترجمه    ،تریاکرم  از  افتهیتوسعه   ،»
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 یافتگیعلل توسعه نکتاب به   نی ا،  ی. ترجمه هوشنگ نهاوندییایاسپان  _ ییایلیش  یسندهینو
 . «1بهار  یمهد«، از خوار استعمار راثی»م کتاب .پردازدی در جهان سوم م

از  ییهاکتاب برده شد  ها  آن   که  اند  ینفبه   مایاگر مستقنام  و   ینید  یشه یمذهب 
با اند دور می  یخواننده را از توهمات ذهنپرداخت اما ذهن  ینم و    یعلم  یهاشه یکرد و 

 . دادی م  وندیپ یستیالیماتر
 

   1350 یهایی  پس از دستگ درون سازمای   یهانوشته

  درون     گوهایوگفت   شهریور، دستاورد      یهای یکسال پس از دستگیر  13۵1  تابستان  در
اولین بار مجاهدین   یتدوین شد. برا  ییصورت جزوهو به  یآورزندان، جمعدر    یگروه
  ات نظرنقطه   یبندجمع   بودند.سازمان خود دوخته    یبه پایگاه اجتماعنگاه خود را    یزندان

 وشته شد. ن  تقی شهرام توسط محمد ی«، بورژواز»خردهنام به  ییجزوهزندانیان در 
  در روند تکامل جامعه مورد  داریطبقه ناپا  کی  عنوانبه   یبورژوازجزوه، خرده  نیا  در
 و   شودی م شمرده   یبورژوازخرده  یسازشکارانه  یهاخصلت    .ردیگیم قرار    یبررس
 . شودی م یبررس  ۵0 وریفاجعه بار سازمان در شهرشکست  یهانه یزم

ضربه  به واکاوی  که  بود،  هایی  آمده  وارد  میسازمان  عمده نشان  علت  که   یداد 
کرد  عمل و    (زیبورژوا)خردهاش  یطبقات  یسازمان، وابستگبر      وارده  و ضربات    هانی توانا

   .باشدی م ی انقالب یروشنفکر
نام»استراتژی« در درون تشکیالت نوشته و منتشر شد.  یی به جزوه  13۵2در سال  

شود و با توجه به امکانات تدارکاتی  دراین جزوه درک پیشین از مبارزه مسلحانه نقد می 
ی درون  د. در این جزوه کنمی   یک سازمان زیرزمینی، عملیات فرسایشی کوچک را توصیه

 شود. اش یاد میی تاریخیی و پروسه بار، از انقالب پرولترسازمانی برای اولین 
،  13۵3در تابستان    «های امپریالیستی آمریکاو توطئه   دالر  یجزوه »احتضار امپراطور

 . نگاشته شد

 
 دهیاوج خود رسبه   رانیاو آمریکا در    سیبحران روابط انگل  چهل که  یهاى اول دههدر سال  کتاباین    1.

خوار استعمار   راثی. مه بود شد  نوشته موضع آمریکا    ف یخواست انگلستان، براى تضع بود، با کمک و به
 .  ردک یم  ی است، معرف  میاستعمار قد  خوارراثیمعنوان استعمار نو که  آمریکا را به  سمیالیکرد امپرعمل
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  آرام   بهرام  شهرام،  تقیمحمد  سازمان،  مرکزیت  عضو  سه  همگرایی  با  ،13۵3  پاییز  در
 1گرفت.نام  سبز«   یی نوشته شد که  »جزوهجزوه واقفیشریف  مجید و

در    تر سازیم«، با نام »پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشته   یی، مقاله 13۵3در آذر  
  2سازمان منتشر شد. 

 »بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان« منتشر شد.13۵4در مهر
و    13۵4ماه  در دی ایران  روابط  بر  تحلیلی  و  منطقه  در  ایران  امپریالیسم  »ظهور 

 . نوشته شد عراق«
ی بحث درون دو  عنوان نشریه ویژه ، » مسائل حاد جنبش ما«، به 13۵۵در اسفند  

چاپ رسید و منتشر شد. این  صفحه به  396در    های فداییچریک سازمان مجاهدین و  
  های وحدت بین دو سازمان، از موضعی انتقادی به بررسی نشریه، با بیان جزییات بحث

 پردازد.مسئله وحدت میبه  های فداییچریکبرخوردهای سازمان 
 

 ها برایند شناخت علم پدیده

 توانهایی که در این برنامه بود می ی کتابمایه ی آموزشی سازمان و درونبرنامه با توجه به 
و این دوره را گذرانده باشد بدون تردید با   باشد   قتیحق یوجوکه در جست گفت هر کس 

های علمیه هم رسد. اگر همین ادبیات در حوزهسکوالریسم میها به شناخت علمی پدیده 
  مسلمان از حوزه ها  آن  ، بسیاری ازدیترددر دسترس طالب قرارگیرد و آموخته شود، بدون  

 د آمد.  ننخواه بیرون
 انداخت.   رانیا  یهادانشگاه  یهادانش آموخته به   ینگاه  توانی کوچکتر م  یعدبُدر  

 : امامان جمعه گفته بوداز  یکی
 .ندیآ یم  رونیو کافر ب شوندیما مسلمان وارد دانشگاه م یهابچه -

 

ارث  که نا خواسته به   ییو باورها  یسنت  یهاجوانان با باور  ست،یآور نشگفت  ده یپد  نیا
  و  شوندی انسان استوار است آشنا مروز که بر خ رد با دانش شوند،یاند، وارد دانشگاه مبرده
را در بر گرفت و در    نیسازمان مجاهدبسیاری از اعضای   ،دادیرو  نی . همرندیپذی را مآن 

صورت    یالتقاط  نهدر این جریان،  ی گروهی سازمان، تحول و تغییر ایجاد کرد.  اندیشه 

 
 در باره این جزوه پیش از این سخن رفته است. 1. 

 شود. می  ی این جزوه در صفحات پس از این بیانمایهدرون  2.
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ی یک فرد سازمانی را منحرف کرده  نه توطئه   ،در کار بوده است  ینه نفاق  ،گرفته است
به اپورتونیست  گروهی  نه  و  است  کرده  کودتا  کسی  نه  چنین است.  خود  منافع  خاطر 

ایران،   خلق  مجاهدین  سازمان  در  ایدئولوژی  تغییر  جریان  است.  زده  دامن  را  رویدادی 
 اندیشی در این سازمان بوده است. و آزادگرایی عقل ت که برایند تحولی دراز مدت اس

  

 گرا بود؟  التقاط نیسازمان مجاهد  ا یآ

 اش ییبرپاکه از آغاز    ی. سازمانگریکدیبا  سازگارنا و عناصر    د یعقاآمیزی  هم  یعنی  التقاط
است،   ستادهیناراستا هرگز از حرکت باز  نیتفکرات خود پرداخته و در ا شیپاالآگاهانه به 

چند از  ی پایدار سازمانیاندیشه که  یاست. هنگام ستایا ییدهی. التقاط پدستیگرا نالتقاط
 از برنامه   ییبرههاست. گرچه در    یالتقاط  شه یگرفته باشد، آن اندالهام    سازگارنا  یه یما

است اما  استفاده شده    زمانهم  یستیو مارکس  ی، متون مذهبمجاهدین  سازمانی  آموزش
از   ایحرکت پو  ک ی  انیدر جر   دهی پد  نیا به   کی  و گذر  بوده    گر ید  یسوی عنصرعنصر 

  ران یهمواره وجود داشته است. در ا  یحرکت  نیچن  ،یانسانفرهنگ جامعه    خیراست. در تا
نو و سازنده، از توهمات   یهاشهیبا اند ییاند که پس از آشنابوده  یاریباوران بس  نید  نیز
  ن ی اند. ابسته   خ ردورزانه دل  یها شه یاندارث برده بودند دست شسته و به که به   یتفکراتو  
. دهدیمرخ    یزمان  ییبازه   کم و درکم   شه،یدر اند  ی. دگرگونفتدای نم  اتفاق آن  ک ی  در  ده یپد

است نه   بوده  شهیدر اند  شیساله نخست سازمان رخ داده است پو 6 یپس آنچه در دوره
 التقاط. 

 د؟ ینام ی   منافق توانرا یم نیمجاهد  ا یآ

کند و در نهان کفر ورزد. نفاق هم مانند    ی مسلمان  یاست که آشکارا ادعا  یکس  منافق
قرار    رش یبلکه در انجماد خود مورد پذ  ستین  رییاست. در حال تغ  ستایا  یده یپد  کی  التقاط

مسلمانی .  ردیگیم ادعای  آشکارا  که همواره  است  منافق کسی  پنهانی  کنمی   یعنی  و  د 
   دهد. را انجام می خالف آن

اعالم نکرده ایران، هرگز  اسالمی است و    بود که یک سازمان  سازمان مجاهدین خلق 
نسبت دادن منافق   بنابر اینهرگز کاری نکرده بود که خالف اعتقادات آشکار آن باشد.  

  . استناروا  یهستند، تهمت ایپو خود یشه یکه در اند ییهاانسان خواه وسازمانی تحولبه 
سازمان در   یدر سازمان، دو پرسمان، در تفکر جمع  یسال نخست کار فرهنگ  6در  

  گرایی   علمبه   کردیو رو  کسویاز    یدو، دور شدن از توهمات مذهب  ن یبود. ا   یدگرگونحال  
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نشان    ینمودار با دو منحن  کی   سازمان را در  ی بود. اگر روند کار فرهنگ  گرید  یاز سو
 رودی و سقوط م  نییپاآن رو به   یمنحن  ،یو سنت  یمذهب  تتوهما  یجیتدر. با کاهش  میده

  بنابر این در حال باال رفتن است.  ،یاجتماع یهاده یپد یبه درک علم کردیزمان، روو هم
روند   جمع  ن یادر  تفکر  در  پرسمان،  د  یدو  انجماد  و  حالت سکون  . شودی نم  دهیگروه، 

 . میو تحول هست رییتغهمواره شاهد 
بحث  مطالعات تشک  یهاو  جمع  ،یالتیدرون  عنصر    یتفکر  از  را، همواره  سازمان 

در دوران را سازمان  یدرون شهی کرد. اندمی  کینزدگرایی علم کرد و به دور می  ییگراتوهم
به گذار   ایدئولوژی  تول  دیباایدئولوژی دیگر،  از یک  مقاالت و  دیآن د  یفرهنگ  داتیدر   .
  وشش و ک  نیشیپ  ی اعتقادات موروث  در  یربازنگ  یایهمه گو  ی درون تشکیالتی،هاجزوه
حرکت را دنبال   نیا  یانسان استوار باشد. وقتدانش  است که بر    ییهاآموزهبه   یابیدست  یبرا
  ا یگرا و التقاط  ،یمذهبرا که بتوان آن  ستیبر سازمان حاکم ن ستایا ییشه یهرگز اند م،یکن

 .  دیمنافق نام
  ختیریم  فرو   را    بیغبه  اعتقاد      داد،یم  قلیص  ، ذهن اعضا را  یآموزش  یهابرنامه 
سازمان   یرونیب یچهره ،دوره نیکرد. در امی  تیسوی سکوالریسم هدارا به  یتفکر جمع

 ستایگروه ا  کی  خبر، سازمان رابی   ییهماهنگ بود. تنها عده  التیدرون تشک  یشه یاندبا  
 . پنداشتندی چارچوب مذهب مدر 

از هواداران  ییغاز شد که دسته آ  یهنگام ،( و منافقی)التقاط فلسف  یالتقاط اتهامات
 در  ی دئولوژیا  رییاز تغها  آن   بردند.  یپ  التیدرون تشک  در  یشیانددگرسازمان، به   ی مذهب

 ها و افتخار آن یسازمان، دلبستگ یدئولوژی در ا یشدت نگران بودند. با دگرگونسازمان به 
 رفت. از دست میمسلمان بود، ها آن  هنگاکه از   یسازمانبه 

ا  یبرخ اول  بودند  باور  نی بر  رهبران  اگر  باق  یه یکه    سازمان   ماندند،ی م  یسازمان 
 چنین باوری دور از حقیقت است.. آوردینم یرو  سمیمارکسبه 

سازمان،    روند  تفکر  در  فعالدگردیسی  آغاز  همان  که    یزمان  یعنی  سازمان،  تیاز 
  ی تفکر اعضا  ریخورده بود. مس  د یکردند، کل  نی را تدو  ی آموزش  یهاجزوه  نیاول  ،گذارانبنیان

ها و تفکرات  قرار گرفته بود که از عادت   ی دتیعق  یتحول فکر  کی  یسازمان، در راستا
. در گرفتی پروبال م  گراییعلمو    یاندیششد و در جهت نوی مخود دور    یده یارث رسبه 
که با علم   ییروشنگرانه یهاآموزش آن  در برابر   توانستی نمدر سازمان  یراستا، کس نیا

ا بود  تافته   یهیاول  رهبرانکند.    یستادگیروز هماهنگ  تنها  نه  از    یسازمان،  بافته  جدا 
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بلکه هم  گرانید بودند که کارزار  نانبودند.  را در   جانبههمه  یهاآموزش و    یمطالعاتها 
 1قرار دادند.  یروشنگر لیری رواعضا را  یجمع یشه یکردند و اند  یزیرسازمان برنامه 

  تژاد حنیف محمد  ت  ید یشهی اند  برریس

اعتقادات صادقانه   نژادف یمحمد حن بود.    یمبارزات  تیفعال  یمذهب  یبا  را آغاز کرده  خود 
 معیار و محک او برای اعتقادات دینی، کارایی این اعتقادات در عمل مبارزاتی بود.  

 گفت: می نژادف یمحمد حن
 نلماـمس  کـی  اهیـگآ  .توان با نگاه ماتریالیستی توجیه کردفداکاری را نمی -

خاطر سکوالر است و فداکاری فرد مسلمان، به   رزیک مبااز    تریافتهتکامل  رز،اـمب
 اعتقاداتش بیش از یک مارکسیست است. 

  نداشت.   یدیترد  ایدئولوژی مذهبی بر مارکسیستی هیچ  یبرتردر    نژادف یمحمد حن
 پرسد: می ی از خود نشیب  نیبا چن وی

کنون    یشه یاندن  ـیا  ارچـ - تا  با   رزهمبادر    نمسلمانا  دناـفتایش ـپ  هـببرتر 
  و  تبامر  به اــهتــکسیسرما ا رـچمنجر نشده است؟  رییکتاتوو د مپریالیسما
   ؟ ندرزمبا نلماناـمساز   وترـجل ت،اـجدر به

 :دهدیمپاسخ  چنین  پرسش    نیابه  خودنژاد حنیف
 های مبارز است.مارکسیست  پیش افتادگی      علـت اصـلی   علـم      همـین   علم،   -

 غربـیهـا همـانطور کـه در دانش طبیعی برتری دارند، در دانش اجتماعی نیز 

 .هــا بیـاموزیممارکسیســتبرترند. مـا نیـز بایـد دانـش مبـارزه را از  
 یروزیپکه به   ییمبارزه  بردش یپ یاست که برا  نیا  نژادف یمحمد حن  انیب  یدهیچک
   2را آموخت.  سمیمارکس دی برسد با
 
مارکس  یجوهره ابُ  ی،ستیآموزش  چن  ک یدئولوژیعد  است.   ینیبجهان   یآموزش   نیآن 

القا  ییردورزانهخ  ست  دکنمی   را  در  ا  زیکه  تفکر  است.    یستیلئاد یبا  اینمذهب    ، بنابر 
  ی اعتقادات مذهب  به  زمانداشته باشند و هم  یستیالیماتر  ینیبجهان   توانندی نم  ان،مداردین

 باشند.  بندیخود پا

 
ها گفته آن به  نیفقدان انادرستی،  به  «،عشق  مانیو »سه هم پ  «که رفتند  هاآن»  یهاکتاب  سندگانینو  1.
   .کنندیم  یدر سازمان معرف  یدئولوژ یا  رییتغ را علت  «  سازمان(  یه ینادر )رهبران اول  یگوهرها»

 .91صفحه  ،ی خاطرات بهمن بازرگان  «،افتهیزمان باز  کتاب»  برگرفته از  2.
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 یتوانست از آن راهبردمذهب بود، اما از آنجا که نمی  نژادف یمحور تفکر حنکه  این   با
به   بردش یپ  یبراعلمی   به مبارزه  آورد،  شا  آوردیم  یرو  سمیمارکسدست  با کمک    دی تا 

انقالب پاسخ   یفرهنگ  متون مذهب  یگوعصر حاضر،  در    یباشد. و  یابهامات موجود در 
 راه انبیاء راه بشر نوشت: کتاب 
آشنا - انقالب  ییبدون  فرهنگ  حاضر، درک    یبا  آعصر  ه  ات یعظمت   چیقرآن 

 1. ستین ممکن
از علم روز استفاده کند    یفهم درست متون مذهب  یبرا  دیکوشمی  نژادف یمحمد حن
  ج یرا  ینید  شهیاند   نی گزیمجهز کند که جا  نیاز د  یی خردورزانه  یشه یاندو سازمان را به 

ا از  برا  نی باشد.  مطالعاتی گوناگونی  در سازمان،    ی گسترش درک علم  ی رو  در  را  منابع 
آموزشی سازمان جا داد.برنامه  از   یکه اسالم عار  هدان دنشخواست  می  نژاد،ف یحن  ی 
  ی هاارزش یابی به دستدارد. او دنبال    یخوانانسان امروز همعلمی    یبا دستاوردها  ،خرافات

  ن یبزرگترکه  کند  نی تدوه مبارزبرای   ی اسالم یدئولوژیایک  ها،بود که با آن نوینی  ینید
   باشد.اسالم  دستاورد جهان
شناخت  روز افزون اعضا به  شیسازمان، شاهد گرا  یرهبر  گاهیدر جا  نژادف یمحمد حن

در   ینید  یهاآموزش بار کردن  پُر   یبود. او برا  ینید  یهاآموزش از  و دور شدن    سمیمارکس
ا گروه  اسالم   لیتشک  یدئولوژیسازمان،  دو  و  سازمان،  داد    ن یحس  یعنیشناس 

نو    یسبکبه   یکردن اعتقادات مذهب  زهیئورت  یرا برا  دوستهن یم  یو عل  یروحانی احمد
نتبه  ا  یجه یکار گماشت.  از   نیز   یدئولوژیکار گروه  کوبیدن بر طبل شناخت دیالکتیکی 

داد سوق می   ییگراعلمبه   شتریباورها را ب  های »شناخت« و »تکامل«،ها بود. کتابپدیده 
ها را  ، این کتابباوراننبود که برخی دین  بجا  نا  ریخت.آسیاب سکوالریسم میو آب به 

 قلمداد کردند.  یستی از افکار مارکس یبرداریکپ
  13۵0دل بسته بود در سال    یمذهب  یشه یاندچنان بههم  نژادف یمحمد حنکه  این   با

  گفته بود: زندان  در
 . نباشد یخوب مسلمان تواندی خوب نم ستیمارکس کی -

 کنند،یهایى که در راه تکامل مبارزه ممعتقـد بـود کـه آن   ،اهلل محمود طالقـانىآیت 
  تکامل اخالقیکرد  تبلیغ می   طالقانیتکاملی که  در راه خـدا هسـتند.    ،ناخودآگـاهآگاهانه یا  
 رسید.  خداوند می بود. از دیدگاه وی راه تکامل راهی بود که به  و معنوی

 
 .241صفحه    نژادفیمحمد حنبرگرفته از کتاب»راه انبیا راه بشر«، از    .1
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انسان، مبارزه با هر مانعی است که های تکامل معنوی  به نظر طالقانی، یکی از راه
روز، مبارزه با دیکتاتوری با چنین دیدگاهی، در شرایط آن  بنابر ایند.  کنمی  راه تکامل را سد

 آمد.  شمار میو امپریالیسم، حرکت در راه تکامل به 
از   یاهلل طالقانکه آیت   یر یبا الهام از تفس  نژادحنیف بهمن بازرگانی معتقد است که  

  ی تلق  گریکدیسو با  را همها  آن بلکه  دیدینمو علم را نه تنها در تضاد    نیقرآن داشت، د
 نویسد:می  بهمن بازرگانی کرد.می

آن بـود کـه حنیف ایـن چیـزى   - بود که آگاهى  نژاد  این  را قاپید. بحث حنیف 
راهی  [ خدانسبت به ]ناآگاه   [مبارز ونیستهایکم] هاآنبهتـر اسـت یـا ناآگاهى.  

آگاهى داریم بازدهى ما بیشـتر  چون ما روند. در نتیجه رسد می خدا می را که به 
بجنگیم. اینهـا دقیقـا مطالبی   توانیمیم  های خواهد بود و ما خیلى بهتر از ویتنام

شنیده  حنیف  خود  از  شخصا  که  مـورد  اما    اماست  اقتصاددر    ی مسـایل 
ها گفت این هـای لنینیسـتی مبـارزه طبقـاتی و غیـره میمارکسیسم و تئوری
اى ها زودتـر از مـا رسیدند. این علم مبارزهاست که مارکسیستعلم است. علمى  

است   طرفی. علم بخورد یدرد همه متر درست کردند و بهها پیشآن است که 
مسئله تکامل پیدا کند و    این بایـد کمـک کنیم که  و در این رابطه مـا هـم  

 های تئوری  ی کندانقالب پیروزمندانه را رهبرمطمئنا اگـر سازمان بتوانـد یـک  
 صرفا  شد  خواهند    مدون  و  آن تکمیل   پـس از  که   ایمبارزه

 1نخواهند شـد.  مارکسیستی دیده
در    یاریبس  یهاکتاب   یعصر حاضر، مطالعه  یبا فرهنگ انقالب  یی آشنا  یراستا  در
  امبران یکه معتقد بود راه بشر و راه پ  نژادف یسازمان گنجانده شد. محمد حنی  آموزشبرنامه  

است،   برا  یاعضاهمسو  را  علم  نید  یهمخوان»کشف    ی سازمان  مطالعات    « با  راه  از 
ی مذهب مانیببندد و ااز سازمان را  انیگراراه فرار علم  شکرد تا با اثباتمی جیگسترده، بس

 خ ردورزانه محکم و استوار کند.  یاعضا را در قالب
 
روی تعقل را به  یچهیدرسازمان  ی توهم بود. منابع آموزش کیتنها  خوانی علم و دین هم
با علم    ن یبود که د  نیا  جانبههمه و دستاورد مطالعات    گشودی سازمان م  یاز اعضا  یاریبس

 یهر پرسش  یخ ردمندانه آموختند که پاسخ    ییایپو  نیسازمان در ا  یندارد. اعضا  یهمخوان
 کردند.  را رها  نیو د دندیعلم چسببه  بنابر این وجو کرد. در علم جست  دیرا با
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در که زیر حکم اعدام بود،    نیسازمان مجاهد  یهیاول  یاز کادرها  ،هایعیشف  کاظم
 سلول بود. هم نژادف یمحمد حن دو شبانه روز با   نیزندان او
گفت  نیا  در پروسلول  و به   یفاجعه  رامونیپ  یجانیهگوهای  سازمان  افتادن  دام 

 بود که درخور نگرش   انیم  نیدر ا  هم  یکرد. پرسش و پاسخفضا را پر می  ،آن  یهایی چرا
 پرسد: نژاد میاز حنیف های عیشف کاظماست.   ییویژه

   ؟دینیبی را چطور م سمی...شما رابطه مذهب و مارکس -
شمرده و  سپس  در فکر فرو رفت.    یخود، اندک  یشگیهم  یوه یشبه   نژادف یمحمد حن

 گفت: مصمم 
  که  رسندی بهم م  ی. وقترسندیهم مبه   ندهیدر آ سمینظر من مذهب و مارکسبه  -

 1است.  یکنون سمیمارکس  سم،یمذهب است و نه آن مارکس نیمذهب، انه آن  
 یتکاملحرکت    کی  ،مذهب  یبرا  نژادفیمحمد حندهد که  نشان می  ،ینشیب  نیچن
مذهب  ، وی  بنابر اینبا مارکسیسم به پیش خواهد رفت.    هم سوبینی کرده بود که  را پیش 

نم  یفعل روز  علم  با  تغی را همساز  منتظر  و  به   یراتییداند  بتواند  که  است  آن  موازات  در 
 برسد.   یمشترک ینقطه و با آن به  افتهیتکامل  سمیمارکس
 

حرکت تکاملی و دگرگونی در منتظر  نژادف یحنمحمد  که است که آیینی پرسش این 
 ؟ است رییقابل تغ  ریغیی ده یپد است که مذهب،آن بود، کدام مذهب است.  مگر جز این 

  ی بررس  دیتکامل و رشد تول  یرا در راستا  یاجتماع  یهاجامعه و کنش  سم،یمارکس
  ، داریدوران سرمایه . در  دکنمی  یدر حال تحول را بررس  یجامعه   یمندو قانوناست    کرده
 یناش  یهایی و نارسا  یرا ابزار اختالف طبقات  یاضافاز راه ارزش    یکشبهرهو    یاندوزثروت 
مذهب است. ناپذیر  در حالی که احترام به مالکیت خصوصی از اصول تغییر  .شناسدیماز آن  

شده    تیرعا  ه یکه حقوق شرع  ی در صورت  یارزش اضافاز راه    یکشبهره و  ی  ثروت اندوز
 است.  مجاز  از نظر مذهب باشدخمس و زکاتش پرداخت شده  ، یعنی باشد

این آموزه   یمذهبمفاهیم    ،بنابر  برا  سمیمارکس  یهابا  و  بوده   شه یهم  یناسازگار 
 نخواهند داشت.  کسانیسو و هم  یرنوشتسدو  نیخواهد بود و هرگز اناسازگار 
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 نژادفیمحمد حن نامهوصیت

بیرون زندان رسید شایان توجه  نژاد که چندی پیش از اعدام او به آخرین پیام محمد حنیف 
مذهبی است بر وحدت تشکیالتی، استراتژیک  خالی از هر گونه نشان  است. این پیام که 

پیام را در زیر  فشرد.  میتاز پای  پیشد و بر اصل بقای  کنمی   و ایدئولوژیک، تأکید  این 
 خوانید: می

 درود بر همه رفقا، -
می  نوشته  شرایطی  در  بحرانی سخت   این سطور  از هر طرف   را  ما  که  شود 

یکی پس از دیگری    ای که یک طرف شدت ضربات کوبنده   کرده است.   احاطه
می ه ب وما  شکنجهدستگیریطرف  یک  خورد  و  وحشیانه  ها  و  های  دژخیمان 

ترین فرزندان خلق ما که  شجاعترین و  ترین، منزهنابودی و اعدام باالترین، پاک 
فوران انقالبیانرژی  فکر  خونین  ها  آن  یافته  و  سرخ  مسلحانه  پرچم  انقالب 

ای را در اهتزاز در آورده است. در این شرایط سهمگین که از هر جهت توده
بین  تسلط  از  نادری  انمونه  کار  المللی  نیروی  بر  صهیونیسم  و  مپریالیسم 

تواند ما را از کشاکش شکست یک چیز می  میباشد تنها و تنها استثمارشوندگان  
های اسیر است نزدیک  انسانی خود که رهایی خلق منزل آرمان  سروارهانده و به

 سازد.
 پیروزیبیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن  که به انتظار دارم قبل از آن

های ملی است بپردازم از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما  آرمان
خاطر حفظ نوامیس و ارزش غایی کلمات و از آنجا  اند تقاضا کنم که به سهیم

بوده  نغزی  پیوسته در معرض تحلیالت و جمالت  اند که سطور حاضر در  که 
با نمی ها  آن  قیاس  شمرده  سوابق  به شود  چیزی  که  بپردازم  نکته  این  تشریح 

درخشان انقالبی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقالبی فراوانی را فراهم  
و درک روح مفاهیم در پس قوالب و کلمات  ها  آن   آورده که با برخورداری از

را با پروسه  ها  آن   های انقالبی گام برداشت وخوبی در مسیر آرمانتوان به می
حال رمز پیروزی ما  هربه تر ساخت. تئوری و عمل روز بروز غنی  خالق و دائمی 

در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیالتی گروه است که در مساعی زیر متجلی  
 گردد.می
 وحدت تشکیالتی  .1
 وحدت استراتژیک  .2
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 وحدت ایدئولوژیک  .3
این ترتیب تنها ضامن پیروزی، حفظ دقیق اصول راجعه بوحدت است که تنها  ه ب

تاز ( اصل ادامه بقاء پیش2( انتقاد و انتقاد از خود و )1از طریق اصل )و تنها  
 شود.  حفظ می 

 
خبریم. تنها یی که این پیام را نوشته است بی در لحظه  نژادفیمحمد حنما از ذهنیت  

توان گمان برد که او در جایگاه اعتقادی پیشین خود  محتوای این پیام می نگری به با ژرف 
ی نامه وصیترا  توان  آنپیام نوشته شده  است میزمان و  مکانی که  قرار ندارد. با توجه به 

 سازمان سیاسی تلقی کرد!  سکوالر یک  رهبر
یی از قرآن  نام خدا و یا آیه بدیهی است که هیچ مانعی برای او نبود که پیامش را با  

اشاره  پیام،  طی  در  یا  کند  به شروع  می یی  باشد.  داشته  انبیاء  پیام  راه  آخرین  که  بینیم 
به حنیف توجه  با  است.  مذهبی  اعتقادات  از  نشانی  هر  از  خالی  از نژاد،  بسیاری  گرایش 

ایم سازمان   ی رهبرگرایی و مارکسیسم، در این پیام، شاهد دغدغه علماعضای سازمان به 
پارچگی سازمان را دستخوش انشعاب کند و توانمندی که مبادا اختالفات ایدئولوژیک یک 

 چالش بکشد. را به آن
 ، فامی سیاسی نوشته شده است، رسول مشکین نامه وصیتی زمانی که این در بازه

 ایرادهای که بر اساس   اعالم کرده بود  وضوحبه  در زندان اوین،  نژاد هم سلولی حنیف 
 1بنیادی ایدئولوژیک بکلی مارکسیست شده است. 

 
را   نیشیپ  یدئولوژیا  ،اعضای سازماناز    یاریواقف بود که بسخوبی  به  نژادف یمحمد حن

ی سیاسی خود موضعی بینابینی اتخاذ کرده است.  او در پندنامه   بنابر ایناند.  سوال برده  ریز
بدونحنیف وحدت  که  این   نژاد  خواستار  باشد  گذاشته  انگشت  خاصی  ایدئولوژی  بر 

یی برای سازمانی در حال تحول  تشکیالتی، استراتژیک و ایدئولوژیک است. چنین خواسته 
قیه کنند و تغییر ایدئولوژی خود را ها تبه این معناست که یا نواندیشان و مارکسیست شده

چهره  و  نکنند  مال  یابر  و  شود  حفظ  گذشته  چون  سازمان،  مذهبی  وحدت  که  این   ی 
)چه مذهبی یا مارکسیستی(    تشکیالتی و استراتژیک حول ایدئولوژی حاکم در سازمان

 صورت گیرد. 
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توان از شخصیتی نفاق و دورویی خواهد بود که نمی حالت اول یعنی تقیه کردن، توصیه به 
ی نامه وصیت است که ماند، این انتظار داشت. پس آنچه باقی می  نژادف یمحمد حندر مقام  

پارچگی حول هر گونه ایدئولوژی است که در سازمان  او، رهنمود دادن برای اتحاد و یک
 حاکم باشد. 

 

  یدئولوژ ی ا یی  تغ یدر آستانه سازمان

 ی صدها  عضو از سو  یاریبس  یها . تالش گذردیسال از تشکیل سازمان م  9  ،  13۵3  سال
اعدام   ایها عضو سازمان، کشته  آن، صورت گرفته است. ده   یسازمان در راه اهداف چریک

 ینیگسن  ی گرفتارند. بها یتیامن یهارو یصدها نفر از اعضا و هواداران در اسارت ن .اندشده 
درد آن همه    پرداخت شده است. در برابر  یکیچر  یوه یشه تبلیغ مسلحانه ب  یتا کنون برا

گذشتگ از خود  و  رنج  فداکار  ی و  بسیج   ناچیزسازمان    یهادستاورد  ،یو  تا  هنوز   است. 
که نشان یک    ی است. سازمان  ش یدر پ  یسازمان است راه دراز  ی که هدف اصل  یاتوده

ی، سیاس محافلتنها توانسته است در دارد،  یشانیبر پ یروشنفکر _ یهبسازمان مبارز مذ
با    یهماهنگ یسازمان برا  نیا  یهاداشته باشد. کوشش  یهواداران  ی،روشنفکر  ی ومذهب
است. در    ده ینرس  ییجاه هنوز ب  یگوهای چندومبارز چپ، پس از ارتباط و گفت   یهانیرو
در است.    ناچیزها  ها بسیار و خیزش داشته است افت حال  که تا به   ییمسلحانه  یارزهمب
مجهز  و شکنجه و زندان و اعدام    یدستگیر  پیگرد،همه ابزار  دشمن خود را به   ،دیگر  یسو

کار به   نیز   را  یشهر  یهامبارزه با چریک  یروان  یهاساواک شیوه افزون بر آن،  کرده است.  
  ی غاتیتبل  یهارا در رسانهها  آن  .کشاندی ندامت مدر بند را به  یهااز چریک  ی. برخردیگیم

به  مینماخود  شرکت  گذاردی ش  که  کنند  اعتراف  است.  تا  بوده  اشتباه  مبارزه  در  شان 
حکومت  از    انیاراضن  یهارا در دل  یو ناامیدبذر یاس    کوشندیم  میرژ  یغاتیتبل  یهادستگاه
 بنشانند. 

  هایی که کارساز نیست گیرد. گرایشی جمعی سازمان شتاب میروند تحول در اندیشه
 شود.گوی نیازهای مبارزاتی نیست کنار گذاشته می و پاسخ 
ازآن پس  پ  یهاقرائتبه که  این  ها  قرآن  از  صادقانه   یگوناگون  بودند،  برده 
 یستیمارکس  اتیپرداختند. ادب  یعلم  یهاآموزش را کنار گذاشتند و به   یقرآن  یهاآموزش 



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  258

و آنجا،   نجایکه ا  ییهاخود را با حماسه  تیحقان و افتی  سازمان راه  یآموزش یهانیاشربه 
  1.دادیبود نشان م یروزیدر شرف پ ایو آفریده بود،  ن یالت یو آمریکا تنامیدر و
 د: کنمی از حفظ کردن آیات قرآن و خواندن قرآن در زندان یاد لطف اهلل میثمی 
می  - جمع  همه  بود.....وقتی  حفظ  از  آیه  سری  یک  هم  شهرام  شدند،  ]تقی[ 

 2دیدیم که چند جزء قرآن را ]از حفظ[ داریم. می
ی مبارزات  در عمل   ی پسندانه نقشخدا    یهانیتتجربه نشان داده بود که دعا و ثنا و  

 هدف، از    در گرو شناخت درست  تنها    شد، ی که با نام خدا شروع م  ی اتیعمل  ت ینداشت. موفق
  همان ساز و درست ابزار مبارزه بود.  کنندگان و کاربرد  عمل  یو فداکار  یاریدقت و هوش

مارکسیست  یکار مرا    یکه سرنوشت عملیات یک سازمان   کی  عملیات  یراب  زدیرقم 
  ی مبارز و توانمند یضعف نیرونتیجه    اتیعمل کی نیز مطرح بود. شکست یمذهب یروین

 یاریبس  بنابر این داد.  ینمرخ    ییهیچ معجزه   آمد،ی م  شیپ  ی دشمن بود. آنگاه که مشکل
اعضا به   یاز  در    دهیرس  جه ینت  نیاسازمان  که  مبارزاتبودند  و    ت تلقینابه   یازین  یکار 
 . ستین یدین یهاآموخته 
اعضا  یاریبس و    نیمجاهدسازمان    یاز  زندان  در  آگاهانه    رونیب  ا یچه  زندان،  از 

 . کشندی نقد مرا به ها آن  و پردازندیخود م یارث برده اعتقادات بهکاوش در به 
ی دینی و مارکسیستی را که تالطم دو اندیشه مجاهدین  از   ی برخ  ،ییفضا  نیدر چن
 قلمدادمبارزه    یرا مانع حرکت سالم و شتابنده  یمذهب  یایدئولوژشاهد بودند،    در سازمان،

 ی دئولوژیا برخورد با  در این راستا آن بودند.   یبخش مذهب  حذف  خواستارکردند و می
 ی آموزشی راه یافت.  هاحوزهبه  یمذهب

ی شروع  از عناصر سازمان مجاهدین، که فعالیت خود را بر پایه اعتقادات مذهب  یبرخ
آورده  بودند،کرده   روی  مارکسیسم  به  اعتقادات  این  گذاشتن  کنار  بعضی  با  بین  اند. 
شماری از اعضا نیز در   اند.سردرگُمچنان  هم  یمذهب  یهاو پندار   یمارکسیست  یهاآموخته 

های پیشین پاسداری کنند. چون نسلتالشند تا باورهای دینی خود را دست نخورده هم
ب  یاعضا  ینید  یشه یاندهنگام،    نیا  در در  هم  و  زندان  در  هم  زندان،    رونیسازمان، 

شد.    رییتغدستخوش   تحول  اند  رییتغ  یبرخو  م  یشهیدر  نشان  آشکارا  را    ادند. دیخود 
 گاهیجاها  آن   باره اعالم کند تا  ن یاسازمان موضع خود را در  ند که  بود  در انتظار  ییعده
  چ یهشتند و  داخود    ن یشینیز سر در الک اعتقادات پ  یکاندتفکر خود را بشناسند.    یواقع

 
 .مضمونبه  نقل-3۸6و    3۸۵  فحهص  «که رفتند  ها آن »  یثمیاهلل مخاطرات لطفبرگرفته از    .1
 .336، صفحه  اهلل میثمیبرگرفته از کتاب»از نهضت آزادی تا مجاهدین«، از لطف  .2
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نم  یرییتغ شهرام  محمد   .ندفتریپذیرا  آرامتقی  بهرام  مرکز  ،و  عضو  سازمان    تیدو 
 رش یو پذ  یمذهب  ی ایدئولوژخود را از    ی پوش، چشم13۵3دوم سال  یمه ین  درمجاهدین،  

  ، یتکامل جامعه و مبارزه طبقات با اعتقاد به ها  آن   ا اعالم کردند. اصول مارکسیسم آشکار
 ،یواقف  فیشر  دیمجاما    نددانستمی خود    یعمل مبارزات  یمارکسیسم را راهنما  ی تفکر علم

سازمان را   نیشیپ  یهالیاز تحل  یاریاو بسکه  این   دچار تزلزل بود. با  ت،یسوم مرکز  نصرع
  ی مذهب  یدئولوژیکنار گذاشتن انقش داشت، در بزنگاه  ها  آن  گیریبود و در شکل   رفتهیپذ

مارکس اعالم  به،  شدن سازمان  ستیو  پشتوانه   واقفیشریف برداشت.  مخالفت  سر  ی که 
دفاع از    یالزم برا  تیقاطعبرای رویارویی با تغییر ایدئولوژی را نداشت و فاقد  تئوریک  

خود   پراه  بود،  موضع  در  را  از هم   شیانفعال  و  د  یراهگرفت  دو عضو    ت یمرکز  گریبا 
 کرد. یخوددار
 

 از مرکزیت سازمان  واقف  ف یشر اخراج مجید 

  ، عضو سوم و بهرام آرامتقی شهرام محمد ،ییک نشست کمیته مرکز در، 13۵3زمستان 
 یبورژواخردهیک  شدت مورد انتقاد قرار دادند. او را  را به  واقفیمجید شریف  یمرکزیت، یعن

نم که  نامیدند  استثماری اپورتونیست  موقعیت  این   یتواند  در  کند.  را درک  کارگر  طبقه 
 گفت:  یشریف واقفبه  آرامنشست بهرام 

 .یآموزش بدباید تن به  یکنمی  صادقانه مبارزه هاگ -

  
 توضیح تقی شهرام  محمد دیده است.    یاندازه کافادعا کرد که آموزش به   یواقفشریف 

کرد تا استثمار را شناخت. شهرام   یعمل آموزش دید، باید کارگر یداد که باید در صحنه 
 : افزود

بهکه    یمبارزاون   - خدا  پاداش  روبخاطر  معامله  ، یارهم  یمبارزه  واقع    یی در 
داشت که بدون چشم  یدر برابر کسان  یمبارز  چنین.  دهیمطلبانه انجام  فرصت

 . ههستن، یک اپورتونیست یفداکارپاداش، حاضر بهبه 

 یپا یبر اعتقادات مارکسیستکه  و بهرام آرام  شهرام  ی تقدو عضو مرکزیت سازمان،  
های  بینانه از ویژگی برای دریافت درکی واقع  واقفیکردند که شریف   پیشنهاد،  نددفشریم

با نفر سوم    تیمرکز  عضو از  بین دو  جدالکارکارگری بپردازد.  کارگر، برای مدتی به یطبقه 
تقی  محمد اخراج شد و    یمرکزازکمیته  یواقف، شریف نرسید. با تصمیم شهرام و آرام  ییجابه 

 کرد در دست گرفت.  اداره می   ی را که شریف واقف یکارگر یشاخه  تی، مسئولشهرام
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از   دنفکر جدا شبدهد به جدید  یسازش با رهبرتوانست تن به که نمی  یشریف واقف
از مذهب اش  ردیفانتنها بود. بیشتر همهم سطح خود    یاعضا  انیسازمان افتاد. او در م

ند  مارکسیست نشده بودهنوز  ند، بخشی مارکسیست شده بودند و بعضی که  عبور کرده بود
 ند.دادی از خود نشان نممخالفتی   یدئولوژیا رییبا تغ

مجید   بین  دیداری  چندی،  از  صمدیهواقفشریف پس  مرتضا  سعید   لبافی،  و 
 رخ داد. ، شاهسوندی

بیانیه مواضع سازمان مجاهدین« که در مهرماه    در  اعالم  از    13۵4»  منتشر شد، 
یاد    3عنوان خائن شماره  و از سعید شاهسوندی به   2عنوان خائن شماره  به   لبافصمدیه 

ی ایدئولوژیک تصفیه شده  ی مبارزهی بیانیه، شاهسوندی در مراحل اولیه گفته ه شود. بمی
 اند.  گذرمراحل انتقادی خود را می  لبافبود و صمدیه 

بالبافصمدیه  تشکیالتکه  این   ،  سطح  فعال داشت  قرار  یینیپا  یدر  عنصر  یک   ،
  ی در میان دو ایدئولوژعضوی بود که  نیز    یسعید شاهسوندی عملی بود.  سازمان در زمینه 

محکم موضع  و  بود  کرده  ه  یگیر  اینسو    چیدر  اندیشه   نداشت.  در  نفر،  ایجاد سه  ی 
روال ایدئولوژی پیشین و یارگیری از اعضای پیشین سازمان بودند. سازمانی  سازمانی به 

ی تصاحب اموال نقدبا  ها  آن  امکانات مالی و تدارکات نیاز داشت.که بنا بود شکل بگیرد به
و   داشتند  اختیار  در  که  سازمامقداری  مصادره  با  سازمان  مهمات  و  در  ن  اسلحه  که 

بود،  دسترس  بر شان  را  خود  رقیبان  خشم  آرام  شهرام.  ندانگیختآتش  جناح و  اقدامات   ،
آن بر آمدند. سیل اتهامات    از  یپیشگیر   کردند و در صدد   یسازمان تلقمخالف را خیانت به 

را آن   دشمن   از سوی  هاپیگردکه شدت   ، یمخف  ی گبود. شرایط دشوار زند  یاز دو سو جار
حل اختالفات  و    ییک رفراندم تشکیالت  یبرا  ییکرده بود، جادیگر  دشوارتر از هر وقت  

نمبه  دموکراتیک  نشستی شیوه  امکان  و    یبرا  یگروه  یهاگذاشت.  مسائل حل  فصل 
 قضاوت، خود به آرامشهرام و   یدو نفره  یرهبربسیار دشوار بود.  نیز  یتشکیالت یپیچیده

 کرد. و نظر خود را اعمال می  پرداختیم
  

یفروند جدای  مجید   از سازمان  واقف  شر

به   ی شناخت عوامل  یبرا   م یزنداای م  ینگاه  د یانجام  واقفیشریف   دیترور مج  یفاجعهکه 
 از انجام ترور.  شیپچند ماه   با سازمان در  یروند رابطه وبه 

جایی نرسید،  به   و آرامتقی شهرام  با محمد  واقفیگوهای شریفوکه گفت پس از آن  
  واقفی شریف  دیمجکار کارگری بپردازد.  وی از مرکزیت سازمان کنار گذاشته شد تا مدتی به 
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با هم آشنا   یهنگامزن و شوهر بودند. آن دو    یالتیبا ازدواج درون تشک  انیزمرد  الیو ل
 بود.  رفتهیرا پذ الیآموزش ل تیمسئول دیشدند که مج

  ی و آشفتگ ینگران .میزنیم  نیز در آنجا بودند سر  الیو ل دیکه مج یمیخانه ت کی به 
 ی. شهرگرددیرسیمناگوار    یخبر  ییانداخته بود. هر دم از گوشه  هیسا  یمیت  یبر خانه 
جنب و جوش  در    یمیت  یهاخانه  نانیآرامش همه را گرفته بود. سرنش  ،ان ساواکمامور
احساس  ابو فرار آماده بودند.   یم یترک خانه ت یهر لحظه براها آن  گرفتار بودند. یبیعج

منتقل  گرید  ییجارا به یشعله الکل سپرد و بعضرا به  یالتیمدارک تشک یبرخ دیخطر، با
  ش یپاز    یگریامن د  یکرد اگر خانه را ترک می   یمیت  یکه خانه   ی. فرد ختیکرد و گر

از    یکیکرد.  می  یسرگردان سپر  ابان،یشب را در کوچه و خ  ستیبای بود م  دهیند   هیته
درنگ بی   دی نا امن برآورد شد و با  ،یواقفف یشر  یمی، خانه ت13۵3سال    یانیپا  یهاروز
 گفت:  الیلبه  دیمجکردند. را تخلیه می  جاآن

 شهرستان.  ریم ب د ین باوحفظ خودم  ی... من و تو برا -
 اش گرفت.غصه  ،دانستسازمان می  یکه دور شدن از مرکز را دور شدن از بدنه   الیل
میزبانی یکی    یرا در خانه   ی شدند که کوتاه زمانبرآن  ها  آن با    ی از رفقاتیمی دیگری 
شدار داد که  عذرشان را خواست و ه  زبانیبود که مگذشته    یبگذرانند. چند روز  یالتیتشک
 کنند.آنجا را نیز ترک    دیبا یتیامن لیخاطر مسابه 

 :  یمیمحمدطاهر رحمیزبان،  
 ن ی کن دایپ  ییاگه جا    ن؟یکنمی کار یشما چ برم،  تونمی دارم که م  یی جا هی من  -

 !  شهیتر مکار منم ساده
  از سازمان قرض   یعهده داشت، دو شناسنامه قالبرا به   الیحفظ ل  تیکه مسئول  دیمج
در    ییمسافرخانهدو شناسنامه چسباندند و به   یخودشان را رو  یهاعکسدو،  آنگرفت.  

.  شدی برگزار م  ییتازه   یمی در خانه ت  ی التیتشک  ییکوچ کردند. گردهماناصر خسرو    ابانیخ
. گشتندی مسافرخانه برمها بهو شبرفتند  ی م  یمی خانه تآن  روزها به  دیو مج  الیاز آن پس ل

ترک خانه    یبرا  الیسازمان بود. ل  یماهانه   هی سرگرم خواندن نشر  دیشب مج  کی  
کرد.   دیاو را متوجه مج  یزیپرتاب چ  یکه صدا  شدی مسافرخانه آماده مبازگشت بهو    یمیت

 کرد و گفت: الیلبود. رو به  دهی کوب نیزمرا که در دست داشت به  ییه ینشر دیمج
 . ستمیبعد مسئول تو نبه  نیاز ا -
 :الیل
 ! یچ مونی التی. کار تشکشهیم ی وضع من چ -
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 هاست.با بچه  فتیبعد تکلبه  نیاز ا -
با آن    دیچاپ شده بود که مج  هیدر نشر  ییمقاله   دیفهم  الیکه شد ل  ییهاصحبت  از
 گرفت گفت:  مجید کمی که آرام بوده است.مخالف 
دارم.   کیدئولوژی. من با اونا اختالف ادهیعدم صداقت سازمان رو نشون م نیا -

دارا  یکس ا   یکه  نمی   ک یدئولوژیاختالف  من  باشه  کنه.  کار  سازمان  تو  تونه 
 کنم.  یریگ سازمان کنارهتو  تیگرفتم از عضو میتصم

ها در آنجا جمع شدند. بهرام  برگشتند. بچه   یمیخانه تبه  الیو ل  دیصبح روز بعد مج
 خواند و گفت: فرااتاق  یگوشه را به  الیصحبت کرد و سپس ل دیمج  با یچندآرام 

 یی گوشهبه   خوادی م  گهیم  دیصرفا متحد بود و کار کرد، مج  د یکه با  طیشرا   ن یتو ا -

  . چون شهیعضو سازمان محسوب نم گهینظر ما او دبه  بنابر اینبره و فکر کنه. 
م فقط  چ  خوامی من  شماها  مسائل  از  که  من  اما    دونمینم  یادیز  زیکارکنم. 

کار کنم و   خوامیکه او بره و ما رو تنها بذاره. من فقط م  ستیدرست ن  بنظرم
 بمونم.  یباق  با سازمان

به   الیل  او  بود،  بسته بود. فکر می   دیمجدو دل  اختالفات  دل  او  ماندن کنار  با  کرد 
.  دکنمی   و رشد   ندیبی و او نیز در سازمان آموزش م  شودی حل و فصل م  مجید با سازمان 

 گفت:فکر کرد و  یکم
  من . به ...یهستم نه فرد  یمبارزه جمعندارم و معتقد به   یمن با سازمان اختالف -

 تا فردا بهتر فکر کنم.   دیفرصت بد
 در آنجا  .روندیم    مسافرخانهو به   ندکنمی  را ترک    یمیخانه ت    دیو مج  الیلآن شب،  

 :الی. لردیگی صورت م یادیزهای بحث
صادقانه دستور سازمان رو    دی تو رو منفعل کنه. تو با  د ینبا  ک یدئولوژیاختالف ا  -

حل به   د یبا ام  د ی. تو بایو در مقابل دشمن با سازمان وحدت داشته باش  یریبپذ
گوشه....    کی  یتنها برکه  این  نه  ،یبذار  ونیرو با سازمان در مات اونمسئله 
ابه   انتیکار خ  نی، ایهست  یدئولوژیا  یدارا  یگیماگه     ی دئولوژی خلق و حتا 

 تو رو منفعل کنه!   د ینبا یژدئولویاخودته.  
 گفت: دیمج انیآن دو در گرفت. در پا نیب یادیز یگووگفت

 مکنمی   ی . سعرمیپذی شهرستان باشه مرفتن به حتا  باشه. من نظرات سازمان رو   -
 مرحله کار کنم.   نیادر 
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بهرام آرام،  بعد    روز به ،  دید  مییرا در خانه ت  د یو مج  الیلوقتی  از    دیمجرو  و  کرد 
 سازمان پرده برداشت و گفت: یتازه میتصم

مسئله بزرگ    کی یمنزلهتو به  روزی. صحبت دیبر د یشهرستان هم نبابه  گهید -
تو کار  به   میتونی نم  ما  گه یتونه ما رو متقاعد کنه. دوجود توست. حرف تو نمی تو  
عهده رو به   حفظ تو   تیما فقط مسئول!  برو ی. همان جور که خودت خواستمیبد
 . میدار

 :دیمج 
 حفظ خودم هم که شده مشغول  ی. برارمیبگ  میفکر کنم تا تصم  یمدت  دیمن با -

 .  شمیروزانه م یکاربه 
 کرد: هی بهرام گالبه  الیل دارید نیهم در
 ناراحتم.  دیاز بودن با مج تیوضع نیا  یمن تو -

 :بهرام
اساس - کادر  ی مسئله  حفظ  ا  التیتشک  یهاما  توست.  کارکردن  مسئله    نی و 

 . دینداره. پس بهتره هنوز با هم باش دیوضع مجبا  یتضاد
 :الیل
نمی  - اونو عضو  زنیدونشما  افراد  گرفتشاخه   ری. همه  ازش  رو  کار  نیش   یو 

 با او باشم.  دیمن هم نبا یوضع نی کنه. در چننمی
 :بهرام

 مسئول  گهید  دو ماه یکی. تا یراهشهم و کار کردن با او    او  حفظ   یبرا تو  -

 کنه.   یدگیکارات رسداشت که به  یخواه ییگهید
 شد:  آورادی دیمجبه  الیل ،هنگام در مسافرخانه شب

 فهیوظ  کیعنوان  به اما    خوام در کنارت باشمنمی   گهیبهرام گفتم که دمن به  -
 بمونم.   شتیپ رفتمیپذ یالتیتشک

 :دیمج
راهنما - برام خ  ییتا حاال  تو  به   ی لیو کمک  باعث شده  بوده.  ادامه  مهم  مبارزه 

داره   یمذهب شیکه گرا یقیرف کی ها بدونن، با بچه که این  بدون یراست  ....بدم
 هم انتقاد داره تماس گرفتم.  سازمانو به 

موافق نبود.   یدئولوژیا  ریی کردن تغ  یبود، با علن تینیز عضو مرکز یکه چند  دیمج 
بود و  کنار گذاشته    زیآم  ریتحق  یشکلبه مرکزیت، او را  اما    دانستنفع سازمان نمی را به آن



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  264

تا  فرستاده بود    یکارگر. سازمان او را بهرفتی شمار مشده از سازمان به   هیعنصر تصف  کی
تغ  ی بازنگربه   دیشا برابر  در  خود  زمان  یدئولوژیا  رییموضع  حاضر    یبپردازد.  او  بود که 
داده بود که    غامیپ  شهرستان برود و کار کند تا فرصت فکر کردن داشته باشد، بهرام آرامبه 

 .  ودبر دیهم نبا شهرستانبه دیگر 
غ  قانهینارف  رفتار با    دموکراتیک  ریو  سازمان  د  ار یرهبران  را   الت،یتشک  روزیوفادار  او 
او صورت گرفته بود چه   یهایستگیدرخور شا  یکشاند. اگر رفتار  انهیجوانتقام  یموضعبه 

 . رفتیپذیرا هم م سمی مارکس گرید یاریبسبسا مانند  
 

 یالتیمسئول تشک  نیاز ا  شیکه پ  یاز افراد  یبا برخاز سازمان، وی    دیمجبا گسست  
 تیتماس گرفته بود و موقع  یشاهسوند   دیو سع  لبافه یبود، از جمله مرتضا صمدها  آن

طعم   واقفیشریف   دیگفته بود. آن دو نیز مانند مجها  آن  یبرا  التیخود را در رابطه با تشک
در   یو شاهسوند لبافصمدیه اما  بودند دهیرا چش تیمرکز یناسزا از سو یهاتلخ برخورد

 برخوردار بودند.    دیمجبه  نسبت      ی شتریب    تی قاطع  از   ی،دئولوژیا  رییموضع مخالفت با تغ
 راه کنند.سازمان با خود همدر برابر  یستادگیارا به  دیدو توانستند مجآن   ،بنابر این
جای مجید با عناصری که با سازمان مشکل تماس مخفیانه و نا به   دنی از شن  الیل

 گفت: و عجوالنه  سخت برآشفتداشتند 
 ها مخالف باشند و....  بچه  دی دونن. شاها نمیکه بچه  ییکرده یکار چرا -
 بار  ریبفهمن که من واقعا از ز  یوقتها ممکنه ظاهرا مخالفت کنن اما نه، بچه  -

خال شانه  م  یمبارزه  خوشحال  مسئله شنینکردم  تنها  یریگگوشه   ی.   ییو 
انتقاداتم    شهیهشدار بود تا اونا رو متوجه ر  کی  گفتمسازمان  که بهکارکردن  

حساب  به  نویا  اونا  ی. ولمهمهچقدر    کیدئولوژیمسئله اختالفات ابکنم و بگم که  
 نبوده. نجوریا  قتنی که حق یگذاشتن در صورتضعف من  

 گفت: ستیگری شدت ناراحت بود و مبه  دارید نی خبر ا دنی که از شن الیل
نبا -    نظر من کار . به یتماس گرفت    قیبدونن که تو با فالن رف    هابچه     د یچرا 

ها بگم.  بچهبه   دیبا  مکنمی  . فکرمکنمی  تی..... من احساس مسئولییکرده    یبد
 سازمانه. به  انتیسکوتم خ

شدت در هوا تکان داد و  ها را به. دستستادیا  الیل  یاز جا برخاست، رو در رو  دیمج
 خشن گفت:   یبا صدا
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ندار  ن یا   تیو صالح  تیظرف - رو  می یحرفها  فکر  م  مکرد.  و    یفهمی تو 
ا  یدیم  صیتشخ در صورت  نی که  خلقه  و  بنفع سازمان  منافع   یکار  که 
 .  ینداشته باش یاحساس  نیکه چن شه یباعث م تیفرد

صورت او نواخت، خود که به  یمحکم یلیبا س دیکرد. مجنگاه می رهیخ دیمجبه  الیل
 داد که خود حق می به   الیدر سکوت گذشت. ل  یبا او حرف نزد. لخت  گریکرد و د  را آرام

  د یمجسازمان اطالع دهد. به   یالتیتشک  یفه یوظعنوان  ی مجید را به خبر تماس مخفیانه 
 گرفته بود گفت: رامآ   یکه کم
ا - ابه   نایتموم  ا  نهیخاطر  من  ا  یمذهب  یدئولوژیکه  همان  که   یدئولوژیدارم. 

بمحمد و....  رضا  شهه آقا،  مسئول  دیخاطرش  احساس  از  من    ت یشدند....کار 
و بخودت حق    یکنمی  فکر  یاختالف ظاهر  کی. تو فقط به رهیگیمسرچشمه  

ها . بچهمکنمی  از تو فکر  ترقیمن عم  یول  یریها رو بگجانب بچه که    یدیم
که  نمی وقت  یمذهب  یدئولوژیادونن  مردم  و  کادرها  اکثر  مهمه.  چقدر    ی برام 
رو   انیجر نیها اشده، پراکنده شدن. اگه بچه ستیمارکسکه سازمان  دنیفهم

برن.  ی نم  نی رو از ب  یدئولوژ یا  ن یا   و  نکنمی  یترحیصح ی علم  لیبفهمن، تحل
مبارزه   توننی م  یدئولوژیا   نیبا داشتن ا   طمن که فقهستن مثل خود    یافراد

  ی هام منو کنار زدن.... تو براخاطر ضعف ها بهبچه که    یکنمی   کنن.... تو فکر 
 یکنمی   فکر    .یبگ  سازمان  به     مسئله رو  نیا    یخوای م    یفرد  منافع  به    دنیرس

   ؟ذارنیو تو رو رو چشمشون م گنیم  ن یات بتو آفرخاطر صداقتها به بچه
 یهاده یادامه داشت. شن  دیو مج  ال یل  نی ب  دیگوهای تنواز شب گفت  ی تا پاس  شبآن

اسالم را نداشت، در برابر    ای  سمیدفاع از مارکس  یی در خود فرو برد. او که توانااو را    الیل
 اختالفات   رامونیگرفت از قضاوت پ میکه تصم کردمی ینیباحساس خود کمچنان   دیمج
 گفت: الیبردارد. ل ستدبا سازمان   دیمج

 کن! امه یبنکردم ت یمن نده و اگه کنجکاوبه  یاطالع نیکوچکتر گهید -
همسرش    ه بود، وسازمان کنار گذاشته شد  تیاز مرکزکه    واقفیشریف   دیمجپس  از آن

در  مسافرخانه را نیز ترک کردند،  ها  آن  رفتند.نمی تیمی  ی  ، روزها به خانه انیزمرد  الیل
ها آن   .ندکردمی   ی کارخانه زندگ  کینزد یاجار  یکار مشغول شدند و در اتاقبه   ییکارخانه

هر خود را  یتیامن یسالمت ستی بای م بنابر اینسازمان بودند.  یتیپوشش امن ریچنان زمه
  .دادندی سازمان اطالع مبه چندگاه، 
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 دارهاید  نیا  شنودوگفتکرد.  اجرا می،  بهرام آرامخود را با    یالتیتشک  یهاقرار  الیل
گذشته    م یماه و ن  کی.  شدی صاحب خانه خالصه م  یبرا  یسازو محمل  یکارگر  لیمسابه 

بهرام  . وقتی  نکرده بود  یمعرف  الی ل  یبرا  د یعنوان مسئول جدرا به   یو هنوز سازمان کسبود  
بازار تهران سر    ییکوچه در   لیال بار دیگر از نداشتن  را مالقات کرد.    الیقرار آمد و لدر 

 : کرد. بهرام گفت هیگال مسئول آموزشی 
  ؟یکنحل   د یمج  رو بامسائلت   یشما هست؟ بازم نتونست  نی ب  ییمگه دوباره مسئله  -
 .ندارم یخاص یریدرگ یو عاطف یبطور فرد -
 تو آموزش بده! به  ادیب یکی ی شلوغ  نیتو ا  یانتظار داشته باش دیپس نبا -
 نگفت.   یزیآموزش چ یدر باره گریدم بر بست و د الیل

. ارتباط دو جانبه با سازمان قطع شده  گذشتی آن دو در کارخانه مگری  ماه از کار  سه
زنگ   هوادار سازمان کبه ی از تلفن عمومی د یبود که هر چندگاه، مج  نیرابطه ابود. تنها  

کرد. ارسال پیام، می با خبر مجید و لیال  تیو امن یاز سالمترا سازمان زد. این تماس، می
  کرد یرو  نی که ا  د یمجکردند.  دریافت نمیسازمان    زای  ما یپ  چیهطرفه بود. مجید و لیال،  یک
  ی تلفن  امیاز گذاشتن پپس از چندی  کرد  می   یتلقها  آن   ینیبسازمان را خودبزرگ  یهابچه
 سازمانوصل شدن به   یرا برا  الی ل  یهاگوشزد  دیمجکه  این   سازمان سر باز زد. پس از  یبرا

 :دیآمد. مج د یآن دو پد  نیب ید یشد یهاگرفت، برخورد دهیناد
  دادم.نمی  یسالمت پیام   خاطر تو نبود من! اگه به یهست ییتو آدم ترسو  -

 ا یو   مردد   یدئولوژیا رییدر برابر تغ چند عضو سازمان را که   ،لبافو صمدیه  دیمج
ومخالف   آوردند  گرد  همها  آن   بودند  از  مرکزرا  با  داشتند.  تیکاری  باز  ها  آن   سازمان 
 نفع گروه خود قبضه کردند.  داشتند نیز به  اریاز سازمان را که در اخت یامکانات
گذراند. توان    تیسیو مارکسمذهبی    دگاهیدو د  نیب  ینینابیب  طیرا در شرا  یمدت  الیل
طرفداران     یسوبه   و    ردیبپذ  را  ها  آن  از  یکیآگاهانه   نبود که بتواند    یاو در حد  دانش

فکرانم  اگر از تماس من با هم»  او گفت:به  دیمج  یکند. از وقت  یریگجهت  شهیاز دو اند  یکی
سه   الی، ل«نه در جهت مبارزه ییکرده ت خود یدر جهت منافع فرد یکار ی،کن ینیچخبر
ضرر مبارزه است همواره او را    ای  نفعسکوتش به که  این  یکرد. دغدغه   شهیسکوت پماه  
خوددادیمآزار   گاه  می  ش.  سرزنش  گرارا  که  به  یعاطف  شیکرد  از   دیمجنسبت  را  او 
 . داردیدرست باز م  یمیتصم
زندگ  الیل خاطرات  نوشتن  روز   یکارگر  یسرگرم  که   - خرده»  کتاب   دیمج  یبود 
به  ی«بورژواز ورا  داد.  ا  یاو  خواندن  که خصلت  نیبا  بر    یبورژوازخرده  یهاکتاب،  را 
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  یی بورژواخردهیک  خود را    یکرده است. و  دا یخود را پ  ی اجتماع  طبقهانگاشت که    شمرد،یم
خانه  به   د یمج  یخود مبارزه نکرده است. آنروز وقت  یطبقات  یهاشه یانددانست که هرگز با 

 گفت: الیبرگشت، ل
 در کنار شماها ادامه بدم.  یزندگتونم با دروغ به  ینم -

 گفت:  تیبا عصبان دیمج
 کنم.   دایپ  یفکر کنم بلکه راه  شتریب  یاهکه دچار شد  یتضاد روحبه  دمیقول م -

گروه مخالف مجید  ، چنان بر او چیره بود که پیوستن به دیمجبه   الیلوابستگی عاطفی  
و    دیبا مجن از بالتکلیفی، تنها راه این بود که  رون رفتیبپس برای  دید.  صادقانه نمی را  
  یاحساس خود را برا  نیا  الیل  وقتی  .رندیبپذ  شاناو همسو شود تا او را در جمع خود  یرفقا
 در پاسخ گفت:  دیبازگو کرد. مج دیمج

 شیگرا  شتریاون گروه ب. تو به میبرات ندار  ی. کارمیتو رو قبول کن  میتونما نمی  -
هرگز   بنابر اینوجود داره.  اتی سازندگ  یبرا یبهتر طیو در کنار اونا شرا یدار

 بریم.می همرامون نتو رو 
 چناناز او خواست که هم    بسته بود  خود  گروهرا به   الیل  ورود  راهکه این  با دیمج
 اطالع به ی  گروه مواز  کی  لیتشک  ی براالش او و همراهانش  ت  یبارهدر  های خود را  شنیده 

 کرد: یادآوری الیل  به  دیمجسکوت کند.  سازمان نرساند و 
  ک ی با   بشه، با خبر   انیجر ینسازمان از ااگه   .یکن ینیخبر چ ستیتو الزم ن -

 !نهیهم ی. رفتار واقعا انقالبیتبرئه بش یتونی از خود، مانتقاد 
  گروه    هی جز پیوستن به را   یو  د،یبست رسبن به   دیگروه مجبه   الیل  وستن یپ  یوقت
به سازمان  ی  ستیمارکس لیال  نداشت.  پیش  بخشمیخوبی  در  نگاه  از  که   دانست 
سکوت او    یاست. پس ادامه   انتیخ  کی  یموازگروه    لیتشک  یبرا  تیفعال  ،یستیمارکس

 یشه یدو اند نیب یکه در تنگنا الیخواهد شد. ل  یتلق یانتیخ نیبا چن یهماهنگ یمعنابه 
سکوت نداشت اما وحشت از   یبرا   ییزهیانگکه  این   کرده بود، با  ریگ  یستیو مارکس  ینید
 : شدگو وگفتوارد  دیبشکند. او با مجگذاشت سکوتش را  اسالم و خلق نمی به  انتیخ

 یدر کشورا  مینیب. مگه نمیسیخلق ن  یخاطر آزادبه   سمیالیمگه مبارزه با امپر -
خلقا    دنیرس  یرفتن. حاال شما برا  شیخلقا پ  یتا مرحله آزاد  ستایمارکس  گهید
 ؟اشه ببهتر  ستایمارکسکار که از  نیدارراهی  چهی آزادبه 

 در پاسخ گفت:  دیمج 
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  م ی. ما معتقدمییده یاون نرس  بندیجمعاما هنوز به راهیه    نی کردن چن  دا یهدف ما پ -
 .اس گهید یهامتفاوت از جا  رانیمبارزه در ا  یکه استراتژ

و کره دشمنان   نیچ  تنام،ی ها را که توانسته بود در ومبارزه مارکسیست  یوه یش  الیل
 شکست دهد شاهد آورد. ها را خلق 

ب ماه زندگ  شیدر  زناشو  یاز سه  بود    دیمج  ،ییتنگاتنگ  مورد    یدئولوژیانتوانسته 
به  یادعا را  ا  الی. لوالندبقبه   الیلخود  ناتوان  لیرا دل  نیکه  و  این جمع مذهبی   یضعف 
  و ته مانده اعتقادات   یاز توهمات ذهن  ی خود را گرفت. وحشت ناش  یینها  میدانست تصممی
 گفت:  دیمجرا کنار گذاشت. به  یمذهب

 گوش سازمان برسونم. به  دونمی رو م یکه هر چ نهیراه درست ا -
 شد و گفت:  یشدت عصبانبه  دیمج
سازمان باج  کار به نی . تو با ایکنمی راه رو انتخاب نیا یخاطر منافع فرد تو به  -

صداقت تو   ه،کنمی  گفتن که تو رو وادار به  یزی. چرنیتا اونا تو رو بپذ  یدیم
 توست. یمنافع فرد ست،یسازمان ننسبت به 

  د یکمک مجخاطر به  یبرون رفت از آشفتگ  یبرا  کسویدل بود. از    چنان دو هم  الیل
 یلحظه شماری که با سازمان گذاشته بود  قرار  ی برا  گرید  یبود و از سو  دوختهچشم  
 ،دانستسازمان می به   انتیسکوت خود را خبود. لیال که    روز دوشنبه   2ساعت  . قرار  کردمی

 : گفتیخود مگاه به 
 مبارزه باشد. به  انتیخ هم ارانشیو   دیمجکردن اسرار چه بسا فاش  -

 اند.متزلزل بوده    که هر دو در تفکرات خود  دهدینشان م  دیو مج  الیل  نیب  وگویگفت
  ک یدئولوژیو ا  یاسیس  یو عدم آگاه  یالتیدر کار تشکگی  در کم تجرب  دیرا با  الیلتزلزل  

 یدر او توان سازمانده  شناختندیم  کیرا از نزد  واقفیشریف  دیکه مج  یدانست. کساناو  
با او جوش    لباف. اگر صمدیه نددیدرا نمی   یمواز  الت یتشک  جادیا  یبرامستقل    ییارادهو  

 کیبه   ایو    خوردی م  وند یسازمان پ  یستیبا بخش مارکس  ایدر دراز مدت    دینخورده بود، مج
آشکارا    الیتنگاتنگ با ل  یماه زندگچند  . رفتار و گفتار او در  شدی م  لیعنصر منفعل تبد 

نداشته    ال یل  کیدئولوژ یو ا  یاسیدر آموزش س  یریتأث  نی رکه نه تنها کمت  دهدی منشان  
بلکه   پاسخاست  متغبه   ییگودر  مج  ال،یل  ریمواضع  سردرگم  دیخود  دچار  .  شدی م  ینیز 

  اشده ی هم عق  یکر خودش نبود. هر بار که با رفقااراده و ف  دهییهرگز زا  الیلبا    دیمج  کردیرو
 کرد. بازگو می  الیل یکرده بودند برا لقااو ارا که رفقا به  یمیتصم گرفت،یمتماس 
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  با   داریاز د  دیمج  بنا بود لیال سر قرار تشکیالتی برود، وقتیکه  این  یک روز پیش از
 گفت:  الیلبرگشته بود به  شیرفقا

 .  میخودمون نگه دار  شیتو رو پ میتونی ما م -
که    الیکرد. ل  یتلق  ایشاناسرار    یاز افشا  یریجلوگ  یبرا  یرا ترفند  پیشنهاد  نیا  الیل

 نداد.  یجواب پیشنهاد  نیانداشت به ها آن  ماندن با یبرا ییزهیانگ گرید
 هشدار داد: ،   ینیاز خبرچ  ال یباز داشتن ل  یندانست. برا  ندیرا خوشا  الیسکوت ل  دیمج
ها بچه   یکنمی  فکر  ؟یانگفته اونا  به   یزیچند ماه گذشته چتوی    لیبه چه دل -

که    دهی ن مومدت نش  ن یا  ی بخورن. سکوت تو توو رو  که گول ت  نساداونقدر 
ها  ما. خودت رو گول نزن! بچه یدئولوژیابه شیگرا ای یاداشته ی فردمنافع  ای

نخواهن کرد.    نیدروغصداقت   باور  اینتو رو  برا  بنابر  راه  ا  یتنها  که    نهیتو 
انتقاد از خود    کی  هر وقت مسئله آشکار شد و بتو انتقاد کردن، باو    یسکوت کن
 خالص شی. از اون 

کرد که خودش   پیشنهاد  دیمجبود. به   ف یدو گروه بالتکل  نیب  یچنان در دوراههم  الیل
 داد. تن نمی  یکار نیچنبه  دی مجاما  سازمان اطالع دهد مسئله تماس با دوستانش را به 

را  سازمان  امیپلیال سر قرار با سازمان رفت. رفیقی که سر قرار آمده بود  روز دوشنبه 
 رساند:  دیو مج الیلبه 

 . دیسیبطور مشخص بنوتان را وضع خودتو و مجید باید م -
 :گفت الیلبه  سازمان امیپ افتیدرپس از  دیمج
 بدی!  سازمان اطالع صادقانه بهمی تونی هر چی رو که اتفاق افتاده   -

 نسبت     دیمج    موضعدر      ی ریینشان تغ    ،بود   دیمج  گروه    انیزگفته را که به   نیا    الیل
ها  ی دیدهتا همهرا شروع کرد  ماجرا  ، نوشتن  باز  یبا دست  الیبار ل  نیاکرد.    یتلق  سازمانبه 

سرگرم   الیلسازمان گزارش دهد.  های خود را که در چند ماه گذشته بوده است، به و شنیده 
 الیلگفته بود، به   ن یاز ا   شیبا دوستانش، بر خالف آنچه پ  داری پس از د  دیبود که مجنوشتن  
 مسئله فاش شود: ن یخواهند اچون گذشته نمی داد که دوستان او همخبر 

خاطر خلق به به   انتی و اون رو خ  نکنمی  شدت سرزنش رو به   یکار  نیناونا چ -
 .دوننیم یفردمنافع 

 نوشت: به سازمان  گزارش خود انیدر پا الیل
دانستم. سر در گم و آشفته خاطر، خود را وابسته نمی  یدئولوژیا  چیهخود را به -

راهم   ،بودم  یدئولوژی ا  ی. اگر از ابتدا دارامکردشده قلمداد می   یبدبخت و متالش
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دانم واقعا کدام راه درست است. من فقط  . نمیمکردانتخاب می  تیبا قاطعرا  
درست است   یبورژوازخرده  یهابا خصلت   ارزهو مب  میکه مبارزه با رژ  مدانستمی
خاطر اسالم است. اگر  به   ای  سمیخاطر مارکسمبارزه به   ن یدانستم که انمی  یول
 ش یو رفقا دیبدهم که مثال افکار مج صیرا تشخ ن یا توانستمی همان ابتدا ماز 

 و  تمگفی شما مرا به  است آن   خلق به  انت یخ است و  ییبورژواافکار صرفا خرده

 نداشتم.   یاز تهمت منافع فرد ییواهمه
سازمان،    الیل به  گزارش  ماهعمل در  در  را  خود  به   ی هاکرد  محکوم گذشته   شدت 
 داند: و خود را سزاوار مرگ می  دکنمی

  حق من است و خواست خلق است. من از   نیمرا بقتل برساند. ا   دیسازمان با -
 خلق کنم متأسفم.  به   یکه هرگز نتوانستم خدمتاین 

کرده بود در  هیته  دیبا مج  ی راهسه ماه همی بیش از  دربارهرا که    یگزارش کامل  الیل
  گروه  یک تشکیل برای دوستانش و مجید کوشش از گزارش  این. گذاشت سازمان اریاخت

  دانست که مجید پس از خروج از مرکزیت، سالح خود را لیال که می رداشت.  ب پرده  موازی
  سالح   قبضه    کیبه     دیمجنوشت که       خود  در  گزارش    تحویل  داده  بود،      سازمانبه 

 1است.  افتهیدست ،سازمان بود کی درجه یهاکادر یژهیکه و «نگیاسپر کمری»رولور

یف  در چالش با تشکیالت واقف  شر

سازمان در   یهاعضو  گریدسازمان، مانند    یهاآموزش از    یریرپذیکه با تأث  واقفیشریف 
 یبر باورها یبتنم یمبارزات یزهیسکوالر قرار داشت، با از دست دادن انگ یشه یاند بیش
ی بین دو اندیشه او در این هنگام،  نداشت.    ها را نیزبا مارکسیست  یراهکشش هم  ،ینید

چه مارکسیسم.  اسالم دارد و نه به مذهبی و مارکسیستی، متزلزل بود. نه تعلق خاطری به 
گذشته   یذهن  یها یتا از وابستگ  خواستیسازمان، زمان م  یاز اعضا  گرید  یبرخبسا مانند  
 .  ردیتازه را بپذ ییشه یاندرها شود و 

 
مرکزیت سازمان مجاهدین به  ،یواقففیشرمجید  همسر    ،انیزمرد  الیلی  ی نامهوگوها بر پایهاین گفت   1.

، در سایت »انتشارات اندیشه د«یمن گوش کن  ی»به داستان زندگی لیال با عنوان  نگاشته شده است. نامه
در حوالی میدان شاه سابق توسط   13۵۵دی    14در تاریخ  لیال زمردیان    و پیکار«، در دسترس است.  

. وی  کندفرار میبه  مبادرتگیرد و  ر میظن قرامورد سوء ،  «کمیته ی مشترک ضد خرابکاری  »مأموران  
گرفته بود، پس از از ناحیه ی لگن خاصره و پا مورد اصابت گلوله قرار    که در اثر تیر اندازی ماموران،

 جان باخت. سیانور  کپسول  جویدن  
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سازش   ییرودر  رو عنصر  سوناپذیر  دو  دو  شهرام  محمد  یعنیماجرا    یدر  و  تقی 
  تقی شهرام تند محمد   یرا دشوار کرده بود. برخوردهاها  آن   نیمشکل بحل   ،یواقفف یشر

را در او بر   ی پنهان  ییجواو را چنان رنجانده بود که حس انتقام  واقفیبا شریف   و بهرام آرام
ساخته    یکاراما    ختیانگ او  او  ودنباز  انفعال   ک ی.  م  یدوره  با   گذراندی را  تصادفا  که 

از شور و    یپذیرتاثیر . او با  دکنمی  بازگورا    شیهاو درد دل  دکنمی   مالقات  ،لبافه یصمد
بودند، سازمان    یرهبر  یانهیتاز  ریهم زها  آن   که  ی،شاهسوند  دیو سپس سع  هی شوق صمد

اعالم بیرونی مواضع  با    واقفیمخالفت مجید شریف  .ردیگیمها  آن  کاری باهمبه   میتصم
کشمش تشکیالتی منجر نشد. اختالفات وی با مرکزیت  تنهایی به ایدئولوژیک سازمان، به 

قرار و شاهسوندی    لبافصمدیه ی دیگر یعنی  دیده اوج رسید که تحت تأثیر دو زخموقتی به 
 گرفت. 
 تر سازماناز طیف ضعیف  ینمایندگ، به لبافو صمدیه   واقفیشریف   دیمج  بیترت  نیبد

 ایستادگی  مارکسیستی  و  اکثریت  طیف  برابر  درگرفت  می   بر  در  را  اعضا  زا کمیتعداد  که 
 کردند. 

 

 یدئولوژ یا یی  با تغ واقف  فیمخالفت شر  یهی   انگ

  که او ضمن   دید  میاز سازمان، آشکارا خواه  یواقفف یشر  دیمج  ییروند جدا به   ینگاه  با
نبوده است.    یسازمان بود هرگز مدافع اسالم سنت  یدئولوژیا  رییمخالف اعالم تغکه  این 
  ت یسه عضو مرکزاز    یکی،  13۵2سال  از    ،ییکه پس از کشته شدن رضا رضا  یواقفف یشر

دو عبود، هم با  ا زدایی  خرافهاز    تیمرکز  گرید  ضوراه    ن یگزیسازمان و جا  یدئولوژیدر 
کنار  که سرانجام به   ییشه ی. همان اندکردی م  یبانیپشت  ن،ینو   علمی  اتیکردن آن با ادب

سازمان بود با  یهابازتاب نظرات کادر. »جزوه سبز« که  دیرس  یمذهب  یدئولوژیگذاشتن ا 
شد.  شهرام نوشته    یتقتوسط محمد   ،یواقفف یشر  دیمج  جملهاز    ت یسه عضو مرکز  د ییتأ
 سازمان پرده بر داشته بود.    یدئولوژیاز ا  یجزوه آشکارا از مشکالت ناش نیا

با   ییارویروهنگام    یواقفف یشر  دیمج  یاعتقاد  تیموقع  ینشاندهنده   ریز  نکات
 سازمان است.   تیمرکز

با انتقاد از    یو  ،یالتی تشکدر کار    یواقففیشر  یهای پس از آشکار شدن سست -
آمادگ برا  یخود،  را  بود.    یالتیتشک  یهاضعفبه  یبازنگر  یخود  اعالم کرده 

برهه    نیاو در اآورد.   یرو یکار کارگرسازمان، به  یرهبر یهیتوصبه   زین  یمدت
 . امدیبر ن یمذهب  یدئولوژیا زدفاع ابه  یموضع اعتقاد کی هرگز از
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خاطر اسالم باشد، به که دفاع از از آن  شیب یدئولوژیا رییاو با اعالم تغ مخالفت -
و   هواداران  دادن  امکانات  یمذهب  یهارویناز دست  ا  یو  از  که  بخش   نیبود 

تغ.  شدیمسازمان    بینص روند  در  که  مرکز  یمدت  ، یدئولوژیا  رییاو    ت یعضو 
خود  یشه یدر اند  یسیکه بنا بود سازمان دگرد یسازمان بود، درست در بزنگاه

به   یعلنرا   با آن  اکند  پرداخت. در  با کش  نیمخالفت  با    یمکشراستا،  او  که 
 آورد.  یرو نیشیپاعتقادات  کرد، به  دا یپ تیمرکز

  آخرت از دست داده پاداش  سازمان باور خود را به   یرشد فکر  انیکه در جر  او -
 یموضع انفعال کیپاداش ادامه دهد، در یب  ییمبارزهبه توانستی نم گریبود و د

داشت.   فرصتقرار  به   یاگر  داده  دوستانه  را    یدئولوژیا  رییتغ  ا ی  شد،یماو 
 . دیکشیماز مبارزه دست   ا یو  رفتیپذیم

شهرام و بهرام    یتقمحمد  زیآمر یمناسب و تحقاز رفتار نا  یواقفف یشر  یسرخوردگ -
  جان یه  شور و  ریتحت تأث  لباف،هیبا صمد  یداریدر داو  باعث شد که    ،یآرام، با و

 . فتدیب یسازمان مواز کی لیفکر تشکو به  دیایب رونیاو از انفعال ب
خ ردورزانه   یپشتوانه بدون هرگونه    ،یدئولوژیا  رییتغ  انیاو در برابر جر  یستادگیا -

داشت. او در   یتنها جنبه احساس  یدئولوژیا  رییتغاو از   یو منطق بود. ناخرسند
با  وگفت به گو  اسالم  از  هرگز  نام  راهگشا    یدئولوژیا  کی  عنوانهمسرش 
 سمیآن در برابر مارکس ییکارا  ای  یمذهب یدئولوژیا ت ی. او هرگز از حقانبردینم

 یو احساس  التیتشک  یبلکه بر منافع آن  کردیدفاع نم. او از اسالم  زدینم  یحرف
[ نژادف ی]حن  آقاکه چون محمد    دیگویهمسرش م. او به گذاشتیمانگشت  خود  
کرد.   الدنب  دیرا باها  آن   اند پس راهشده کشته  اسالم  [ با اعتقاد به یی]رضا  و رضا

  ی اعتقادات را از نسلکه    دکنمی   ی را تداع  ییکورکورانه   د یتقلموضع همان    نیا
 است.   دهیانجام یسنتمذهب   یبقامنتقل کرده است و به  گرینسل دبه 

تنگاتنگ با و در ارتباط    الیل  یالتیکه چند ماه مسئول تشک  یواقفف یشر  دیمج -
که   دانستی م  یخوببود. او به بر او نگذاشته    کیدئولوژیا  ر یتأث  نی او بود کمتر

به  ستین  یمذهب  الیل ا  شیگرا  هاستیمارکسو  اختالف  اما  با    یدئولوژیدارد 
مانع زندگ را  او نم  ی همسرش  نوشته دانستی مشترک با  هرگز   ال،یل  یها. در 

به  یرناسازگابه   ییاشاره دو  دآن  اعتقاداتشان  در  تفاوت  . شودینم  دهیخاطر 
به مذهب    یو  یبندیهرگز از عدم پا  الیمشترک با ل  یدر زندگ  ،یواقفف یشر
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نم  هیگال پس  است.  دغدغه    توانی نکرده   رییتغاز    واقفیشریف خاطر  گفت 
 است.  بوده   یاسالم عتقاداتاز دست رفتن ا ،یدئولوژیا

او  .  شد  مخفی  ناچار  به  و  بود  ساواک  پیگرد   زیر  13۵2  تابستان  در  بازرگان  پوران -
  لیال   و  افراخته  وحید  با   واقفی،شریف   مجید   سرپرستیبه   تیمی   خانه  یک  مدتی در 

  آنجا   در  شد   متوجه   که  بود گذشته   خانه   این   در  او  اقامت  از  چندی   .زمردیان بود
  ی مطالعه  از   و  شودمی  خوانده   تکلیف   رفع  برای   و   شکسته  پا   و   دست  نحویبه   نماز
  در  پوران که  بود چیزی خالف  بر  کار این. نیست  خبری نیز  البالغهنهج  یا قرآن
 :کرد گوشزد واقفی  شریف مجیدبه  پوران. بود دیده  قبلی آموزشی  یحوزه

   ؟ ینخونی نم    البالغهنهج  اما قرآن وین  خونی م  زایچ  ی لیخونه خن ی ا  یچرا تو -

 در پاسخ گفت:  دیمج
 1مصرفن و دیگه جوابگوی نیازای مبارزه نیستن.بی   اونا دیگه برای ما -

 
فاجعه   واقفیشریف اخراج   عواقب  و  سازمان  سوبارش،  از  ضد  دین   یاز  و  مداران 
اسالم ناب  دفاع از  خاطر  بهآن را    یخود گرفت که برخبه  یچنان رنگ اعتقادها  کمونیست

  ی دئولوژیا  رییاز تغ  شیپنیز    واقفیشریف   دیفراموش کردکه مج  دی کردند. نبا  ی تلق  یمحمد
  ی مرزبند  ،یو فقاهت  یاجتهاد  ، یبا اسالم سنت  ن،یمجاهد  یاعضا  شتریب اننددر سازمان، م

مخالفت او با تغییر ایدئولوژی زمانی آغاز شد که آهنگ علنی شدن    داشت.  ییخ ردورزانه
توان بر این نکته تکیه کرد می  بنابر اینتغییر ایدئولوژی در دستورکار مرکزیت قرار گرفت.  
اش، بیش از هر چیز، ناشی از نگرانی که مخالفت وی با تغییر ایدئولوژی و علنی ساختن

از دست دادن هواداران مذهب به  وی در  بوده است که مجاهدین  امکاناتی  ی سازمان و 
 دست آورده بودند. عنوان یک نیروی مبارز مذهبی به 

  

، وارث دستاوردهای سازمان  بخش مارکسیستی

ب  سازماندار  ه یطال  دادند،یم  لی اعضا را تشک  تیها که اکثرزندان، مارکسیست  رونیدر 
تداوم    یکه ادعا  یو اصفهان، بخش مذهب  رازیمشهد، ش  یهابودند و در زندان   نیمجاهد

کار ( به رانیخلق ا نی)سازمان مجاهد آن  یرا داشت، با نام اصل یمذهب نیسازمان مجاهد

 
 .3۸2صفحه  ، شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حق برگرفته از کتاب    1.
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 و  هیزندان، در سا  رونیها بر خالف بها اما در زندانپرداخت. مارکسیستیم  یالتیتشک
 داشته باشند آشکاری  یالتیتشک تیکه فعالبدون آن ها آن   ارتباط بودند. سکوت با هم در 

 .ندکردمی یروزشمار یآزاددر انتظار 
 ی همان سازمان اریخود را وارث تمام عی در بیرون زندان، ستیو مارکس دیجد یرهبر

  ، یغاتیتبل  یدستاوردهامدار شناخته شده بود. نام سازمان، امکانات آن و  داند که دین می
گروه ناپذیر  گره خورده بود، از افتخارات جدا  نیرا که با نام مجاهدآن  یو نظام  یاسیس
مارکسشناسدیم ادامه   دنش  ستی.  را  اند  ییایپو  یسازمان  تکامل   شه،یدر  محصول  و 
قشر   اند،رفته یرا پذ  یدئولوژیا  ریی که تغیکسان  ی،نگاه  نی داند. با چنمی   آن  یجمع  یشه یاند
دارند. از    شهیرآن سازمان    بی فراز و نشرپُ  یدر گذشته   کهاند  نیسازمان مجاهد  شرویپ

  دانند یم  نیسازمان مجاهد  یکارخود را پاسدار حفظ و ادامه   ستیمارکس  نیمجاهد  ،رواین 
 .  شمارندی م انتیکه باشد خ ییسازمان را با هر بهانه  یو هرگونه رخنه در هست

قلع و قمع رقیبان سیاسی و تشکیالتی که در جریان تغییر ایدئولوژی رخ داد ربطی  
مدت  به  دراز  حرکت  یک  ایدئولوژی  تغییر  نداشت.  ایدئولوژی  تغییر  راستای روند  در 

مییی  خردگرا که  تصفیه بود  کند.  پیدا  ادامه  خشونت  هرگونه  از  عاری  های توانست 
مکش بر سر دستیابی  آمده از کش زمان با تغییر ایدئولوژی رخ داد بر باری که هم خشونت

و بهرام   های شخصی تقی شهرامویژگیبه امکانات موجود در سازمان بود. در این راستا  
 ساز شد.  آرام سرنوشت 
خواست اعضا و می و صمدیه لباف در فکر تشکیل سازمانی بودند که    واقفیشریف 

فعالیت کند.   نینام و آرم مجاهدو با    دست آوردبهمادر    امکانات خود را از موجودی سازمان
شر مارکس  یواقفف یاگر  دوستانش  بودند    ستیو  شده  به   وهم  مدست  و   زدندیانشعاب 

مادر   سازمان  مصادره  امکانات  خود  سازمان  برای  واکنش  میرا  با  تردید  بدون  کردند، 
 شدند.  می  روروبه مرکزیت سازمان 

  را به اتهام   لبافه یصمدمرتضا  و    یواقفف یشری شهرام و آرام، مجید  مرکزیت دو نفره 
 خیانت به سازمان، غیابی و بدون محاکمه به مجازات مرگ محکوم کرد. 

 
ی که نام »سازمان مجاهدین« و بیشترین امکانات مالی و تدارکاتی و پشتوانه این با توجه به 

بیرونی  تغییر  مردمی و هویت  از  پیش  نمیاش،  بود،  توان گروه ایدئولوژی، شکل گرفته 
چون و چرای سازمان  بی   مارکسیست شده را حتا اگر از نظر عددی اکثریت بدانیم، وارث

هر دلیل  ی مجاهدین دانست. برخورد مرکزیت »مارکسیست« سازمان با اقلیتی که به اولیه
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ن را برای خود ی همیشگی خود باقی بماند و هویت پیشین سازماخواست در پوسته می
 داشته باشد، برخوردی نادرست، غیر دموکراتیک و غیر کمونیستی بوده است. 

 حق تشکیالتی   پایمال کردن      با    توان گفت که مجاهدین مارکسیست،بنابر این می 
بود  اعضای مذهبی سازمان، همه  را که مذهبی شناخته شده  ی دستاوردهای سازمانی 
 .سزاوار تنبیه تشکیالتی بودنفع خود مصادره کرده بود و به 
 

 خشونت انقالی  

شده است. در   دهینیز د  گریمبارز د  یکیچر  ی هادر سازماناعدام  بار  فاجعه    صدور حکم
را سرنگون کند،    ی میرژ  ی با قهر انقالب  خواهدی بر خشونت استوار است و مکه    ییمبارزه

تشککاربرد خشونت   درون  امر  التیدر  مبه  یعاد  ینیز  که  چریک .  دیآینظر  در هایی 
بر   ،یتیامن  طیشرا  یتنگنا زندگجان  اضطراب  پر  لحظات  ممخفی    یکف،    ، ندگذرانی را 
  ق یجان رفآن مانع،  حتا اگر  ند،  بردار  انیباشد از مشان  ر راهسرا که   یهر مانعاند تا  آماده
 شان باشد. رزمهم

 اش تلقی سازمانکرد عضوی خیانت به گاه عملهر  ،ینیفلسطهای چریکی گروهدر 
احکام سنگینی از جمله  شد که گاهی بهشد، فرد متهم در درون تشکیالت محاکمه میمی

   انجامید.اعدام می 
درون    یهاترورزشتی  هرگز از    گرید  یهاها و سازماندر گروه  یرفتار  نیچن  یادآوری
خشونت   هیبر پا اش ی که استراتژ یالتیکه در تشک دهدیکاهد اما نشان می نم یالتیتشک

 دهد.  رخ  یآسانبه  تواندیم یالتیدرون تشکبار فاجعه یهااست، ترورشکل گرفته 
 ،انیزمرد  الیل  ک،یدئولوژیا  یهایریو قوس درگ  کش  درپیش از این گفته شد که  

مج برا  دیمج  یهاکنش   ،واقفیشریف   دیهمسر  سازمانده  یآورگرد  ی را  سازمانی    یو 
هنگام  را به  تیمرکزکه این  از بخش مارکسیستی گزارش داد وموازی، با کمی دیرکرد، به 

با   ماجرا  این  سزاوار  از  و  گناهکار  را  خود  بود،  نکرده  مرگ  خبر  در می مجازات  دانست. 
 : میخوانی سازمان م تیمرکزاو به  ینامه رافاعت

  ن یهستم... صرف سازمان ا  ی ......چه موجود متعفندیگناهکارم و مرا بکُش -
   .دیقتل برسانمرا به  دیوقت بگذارد. بامن   ایبر که ستین

 ی نیبزانو زده و در قعر خودکم  یاز سازمان است که در برابر رهبر  یعضو  ینامه   نیا
تنها در    ،یدر برابر رهبر  یخود باختگ نی. ادکنمی  خود حکم مرگ صادر  یحقارت، براو  

چنان در برابر   هاییی چنین سازمان. اعضاشودیم دهید ییفرقه کیدئولوژیا یهاسازمان
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پکه  اند  ارزش بی   و  ریحق  یرهبر سر  خواست  یچیهرگونه  نا   یگناه  ی،رهبر  یهااز 
در    کیدموکرات  ریسالم و غنشان روابط نا  ،اعضابه   یاحساس  نیچن  یاست. القا  یبخشودن

خود را    طه ینشانده و ح  یگاهیخود را در جا   یرهبر  ، یسازمان  نی است. در چنتشکیالت  
و    گذاردینم  یانتقاد و اعتراض باق  و  اظهار نظر  یبرا  ییجا  چ یچنان گسترده است که ه

چون بی   راهای آنند جایگاه رهبری را چنان محترم بشمارند که خواسته کنمی   عادت  اعضا
 یرجومسعود    یرهبربه   یمذهب  نیروابط را در سازمان مجاهد  نیهم  ی. ادامه رندیو چرا بپذ 

 ایم. مشاهده کرده
خاطر مسایل انقالبی رایج در سازمان مجاهدین بود که این بار نه به همین خشونت 

نا  جرم  به  بلکه  به امنیتی  اقدام  و  سازمان  مرکزیت  از  موازی، فرمانی  سازمانی  تشکیل 
 واقفیترور شریف   و بهرام آرام  تقی شهراممحمدرا در بر گرفت.    لبافو صمدیه   واقفیشریف 

 خود را رقم زدند.  نیشیرزمان پهم، لبافو صمدیه 
 

ایط دشوار امنیتی   تغیی  ایدئولوژی و شر

ادامه داشت که   یدر حال  واقفیشریف مکش بین مرکزیت سازمان و جمع کوچک  کش
کرد. چشمان مزدوران فروگزار نمی   ی از هیچ کوشش  یچریک  یهاشکار نیرو   ی رژیم شاه در پ

امنیتی   شهر زیر نظر داشت. مزدوران همه حرکات را در سطح    یگشت  یهاساواک در پیکان
مسلح در    بها اغلچریکگرفتند.  میکار  ها بهک شکار چری  یتوان خود را برا  ی، همه رژیم

می  حرکت  چریکندکردشهر  دام    ی. هرگاه  ساواک  ماموردر  آتش بی  افتاد،یمان  درنگ 
هشدار آنان  که به   شدند یممشکوک    ی جوانکه به مجرد آنان ساواک نیز به مامور.  گشودیم

نمی تکردند.  او شلیک می به   داد،گوش فرا  لباس سبک، شلشرت  ی داشتن  جین و    وار و 
متناسب  تیره، داشتن کاله ناداشتن هیکل ورزیده، تند راه رفتن، داشتن عینک    ،یکفش کتان

چشم    در  توانستی همه م  دن،ییپااطراف خود نگاه کردن، پشت سر خود را  با آب و هوا، به 
  ، که بیمارستان حوادث بود، بیمارستان سینادر    مزدوران ساواک، عالئم چریک بودن باشد. 

با  مجروح شده بودند یا  که  بود    ییهاچریک   یی آماده پذیرا  ،نظارت ساواکتحت    یبخش
 زده بودند.سیانور، دست بخودکشی 
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یف  لباف و صمدیه واقف  ترور مجید شر

  ی میدر خانه ت  دیرسینظر مناراحت به   دایکه شد  یدر حال  بهرام آرام  بهشت،یارد  14  شامگاه
  که این  پس ازکرد و    دارید  یمیکاله و محمدطاهر رحسیاه   نی، حسافراخته  دی»ظفر« با وح

ی لباف، برای سازماندهی جدید، با خبر کرد، چنین  و صمدیه   واقفیرا از تالش شریف ها  آن
   گفت:

 مرتضا  یمذهب  دیتعصب شدما هستن. با توجه به  یبعد اونا دشمنابه  نیاز -

  ی بردن افراد  نیرسالتشون از بترین مهم  نی ، ممکنه بعد ازلباف[]صمدیه  
 سوق دادن.  سمیمارکسباشه که سازمان رو به 

. او که مسئول والندبحاضران بقرا به   تیتوانست نظر مرکز   آرام   بهرام   ،دارید  ن یدر ا
بود    ختهیر  لبافو صمدیه   واقفیحذف شریف   یرا که برا  یسازمان بود، طرح  ینظامبخش  

 گذاشت.   افراخته د یوح اریکرد و سپس برنامه ترور را در اخت انیب
آرام،   که  افراخته    وحیدبهرام  به  ییکرا  نزدیک  عناصر  مبه  یرهبراز    رفت ی شمار 

سربه  محسن برگزید.    عملیات   یشاخه عنوان  سیاه  ،خاموشیبناشد  منیژه    کالهحسین  و 
 کنند. یرا در عملیات یار ختهدیگر سازمان، افراعضو  ، سه زادهاشرف 

رسیده   و بهرام آرام  تقی شهرامبه محمد  انیزمرد  الیل  ینامه که  آنروز پس از    سه
خواهد دیداری با مجید داشته باشد. وی  به لیال زمردیان خبر داد که می  وحید افراخته  ،بود

 داریزمان دخبر دهد.    واقفیشریف  دیمجخواست تا زمان و محل این دیدار را به  از لیال  
منگل بان آب و محل آن، کوچه ادیب در خیا  13۵4اردیبهشت    16بعد از ظهر    4ساعت  
 بود. 

طرف خیابان آبمنگل بیاید و افراخته از مسیر هاز کوچه ادیب ب  یشریف واقفقرار بود  
 مالقات کنند.  دیگر رادر راه یکتا آن دو وارد کوچه شود  گلاز خیابان آبمن یمقابل یعن

 نزدیک     منگل،در خیابان آب     یرنگ  ییقهوه     پیکان  قبل از این موعد،    دقیقه    پانزده
.  شوندی آن پیاده م  از  کالهو حسین سیاه   افراخته   دی ، وح. بهرام آرامدکنمی  توقفکوچه ادیب  

  ی عملیات را یار  تیم ، که بنا بود  زادهاشرف   ژه یمحل قرار آمده بود. منپیاده به قبال    ی خاموش
که کوچه    ایستدیم  یدیگر خیابان طور  یدر سو  و  آیدیمحل مدهد با تاخیر و دلهره به

بود   بدان معنا،  کردمی محل خود را ترک    منیژه  هر گاه شته باشد.  را کامال زیر نظر دا  بیاد
 سر قرار حاضر شده است.  ،یکه شریف واقف

که در حاشیه خیابان    . سیاه کالهدکنمی   خود را ترک   ی، جامنیژهگذشته،    4از    یدقایق
لحظهمنتظر   به   ییچنین  به بود،  و  دویده  کوچه  به طرف  ورود  گلوله محض  را    ییکوچه، 
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. دکنمی   . افراخته نیز گلوله دوم را از پشت سر آتش دکنمی  شلیک   واقفیصورت شریف به 
و   گرددی. بر ماندازدیصورت مقتول م  ی را روآن  شودیکوچه م  دنگ وارلُبا یک   ی خاموش

 .بردی کوچه مداخل ماشین را به 
 .  ریزندی م    کوچهسراسیمه به   بودند،    گلوله را شنیده    یاطراف که صدا  یهاخانه   مردم
پلیس  زند:فریاد میدر دست داشتن کلت خود    باافراخته   و زدیم،  یک خرابکار ر  یم،»ما 

جسد    ،. افراخته و سیاه کالهگردندیها برمخانه زده بههاتون«. مردم وحشتخونه برگردید به 
با دستمال مرطوب، خون را از سپر ماشین    یخاموش.  ندگذاری را در صندوق عقب ماشین م

 ینشانبهها  آن   .ندکنمی   باد حرکتآجاده مسگر    یسوبه   وحید افراختهراه  و هم  دکنمی   پاک
بیاب  یگودال شناسایی کرده بود،  را از پیش  آن   افراختهکه    رسندیباد مآمسگر    یهانا در 

  1۸در  ها  آن  شود.از انجام برنامه می مانع  در آنجا،  چوپان و گله گوسفندش  یک  حضور  
و کلرات    گذارندچاله می   . جسد را درندکنمی  را پیدا   ییباد، چاله آجاده مسگر    یکیلومتر

ند کنمی  یخال ش بنزین را رو  یقوط   .پاشندی می جسد  راه آورده بودند روسدیم را که هم 
  گریزند. تندی از محل می و به کشندی تش م آبه را و آن

  یساعاتبود    که بنا  شده بود  دهیلباف چترور مرتضا صمدیه   یبرا  ی نیزتله مشابهروز  آن
ترور از  شود.    واقفیشریف   پس  افراختهانجام  به   لبافصمدیه مرتضا    ، وحید  قرار را  یک 

احساس   یعاد  ر یرا غ  ط یشرا  د،یسر قرار رس  لبافصمدیه   یوقتتشکیالتی فراخوانده بود.  
را    یافراخته تیر  زد،یکه بگراز آن  ش ی. پشودمحل دور  کرد. بر آن شد که برگردد و از  

او شلیک به  به   لبافصمدیه   د.کنمی   سوی  اما    دکنمی   ی انداز  ر یت  وحید افراختهطرف  نیز 
شود می شدت مجروح  دهان و فک به  یهیاز ناح  هیصمد  ی،ریدرگ  نیر اخورد. دهدف نمیبه 

 ماند.  می  ناکام لبافترور صمدیه ترتیب، گریزد. بدین و از محل درگیری می
بستگان صمدیه  حادثه،  این  از  بهلبافپس  را  او  جراحات،  برداشته    یخاطر   ،بودکه 

سبه  سوبرند.  ی م  نایبیمارستان  از  س  یساواک  جریان  نایبیمارستان    ی رخوردگیت  در 
 شود.بیمارستان شهربانی منتقل می و به  ریدستگگیرد. سرانجام، وی  میقرار    لبافصمدیه 
 شود.برده می گاه ساواک شکنجهبه اش اطالعات  هیتخل  یبرا، پس از چندی لبافصمدیه 

به ،  لبافصمدیه   مرتضا   ارتش  واز سوی دادگاه  بهمن    11در    یاعدام محکوم شد. 
شدگان عبارت بودند از:  اعدام  شد.  ربارانیسازمان ت  یاز اعضا  گریدتعدادی  راه  هم  13۵4

  محسن بطحایی  ،خاموشیمحسن ،یمی، محمدطاهر رحافراخته  د ی، وحلبافمرتضا صمدیه 
 . دیجاویریو عبدالرضا من  نژادیمرتضا لباف ،یبهبهانی میساسان صم  ،یکرمانزادهاشرف   ژهیمن
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  یبررس( به13۵۸_ 13۵9)   در سال  یاسالم  یدر اسارتگاه جمهورتقی شهرام  محمد
  در »دفتر دوم خاطرات   ی( پرداخت. و  3۵6تا    13۵2سازمان تحت فرمان خود )از  کرد  عمل
 : نویسدیو م پردازدی م واقفیترور شریف  یبررس، به «زندان

مى  ما - درک  را  دیالکتیکى  واقعیت  این  شیوه  بایست  که.......این  کردیم 
ما. حاد  به به ...برخورد  تفنگ  با  اندیشه معناى  یا   یجنگ  و  رفتن  مخالف 

تعبیری که باالخره  تفنگ تعبیر گردد.  پیروزى بر مخالفین فکرى از طریق  
ما و متقابال قدرت عظیم و وسیع طبقبه  نیروی طبقاتی  اتی  دلیل ضعف 

حریف در جامعه، در نزد بسیاری از نیروها جا افتاد و از شریف ]واقفی[ یک  
قدَّیس و کسی که بر سر عقیده و فکرش تا پای جان ایستادگی کرده و  

 1وجود آورد.اصطالح پرچم توحید و اسالم را تسلیم نکرده به ه ب
 بر  ی زخم د. کنمی    بیان تقی شهرام محمدکه   چنان شد یدرستترور، به  ن یآمد ا یپ

رژیم حاکم و هوادارانش بود. بسیاری   ی غاتیتبل  له یوجود آورد که وسه ب  یبدنه جنبش مبارزات
که در    نددانستمبارز مسلمان می   کی  را ترور   واقفیخود، ترور شریف   یاعتقاد  دگاهیاز دنیز  

برافراشته  پرچم توحید و اسالم را  تا پای جان  و  کرده    یستادگیخود ا  ی اسالمدفاع از آرمان  
 نگه داشته است. 

 

 ی ترورها فاجعهواکنش اعضای سازمان به

ی  خبر بودند. اولین بار مصاحبهبی  لبافو صمدیه   واقفیبیشتر اعضای سازمان از ترور شریف
محسن  شرکت    خاموشی تلویزیونی  عملیات  این  در  که  برداشت. وی  پرده  فاجعه  این  از 

  داشت پس از دستگیری، وادار شده بود که جریان ترور را در تلویزیون بیان کند. حتا برای 
 را تبلیغات آنقدر سنگین و دور از فهم بود که بسیاری در ابتدا آناعضای سازمان این ترورها  

 دروغ رژیم قلمداد کرده بودند.  
بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین  »کتاب    چند ماه بعد از ترورها،

ها و دالئل مرکزیت سازمان، برای حکم «، منتشر شد. در این کتاب، پیش زمینه خلق ایران
 اعدام یاران پیشین تشکیالت، بیان شده بود.  

انتقاد و اعتراض تا حتا خروج از  گونه برخی از اعضای سازمان، به  های مختلف، از 
ها ن، این تروربسیاری از اعضای سازماسازمان، مخالفت خودشان را با ترورها نشان دادند.  

 
 . انتشارات اندیشه و پیکار. ۵2صفحه  تقی شهرام  دفترهای زندان«، نوشته محمدبرگرفته از »  .1
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دانستند اما شرایط دشوار امنیتی که سازمان با آن  را عملی مجرمانه و غیر قابل قبول می
 فرمانروایی   مشت آهنین   با    که  مرکزیت  حاکم  یگریبان بود از یکسو و اتوریته به دست
 .  کرد، از سوی دیگر، مانع ابراز مخالفتی جدی و کارساز از طرف اعضای سازمان بودمی

  روروبه  سازمان    از      با نکوهش بخش مهمیکه  این   عالوه بر  واقفیشریف  دیمجترور  
تغ  یبرا  یزیدستاوشد،   سازمان    یدئولوژیا   رییدشمنان  و  بود    نیمجاهددر  حرف  و 
مخالفان جنبش مبارزاتی داد تا  یی نیز به این ترور، بهانه دنبال داشت.  یاریبس یهاث یحد
ی رزمندگان مبارز را تروریست  های چریکی را محکوم و همههای سازمانی فعالیتهمه

 قلمداد کنند.  
 یمنتقل شده بود، مسعود رجو  نیاواز زندان مشهد به  یکه بهمن بازرگان  13۵4  سال

او   قداز  عنوان  باق  نیتری میبه  مرکز  ماندهیعضو  )پ  تیاز  دستگ  شیسازمان  (  هایریاز 
بود که    یهیبد  ند.محکوم کی درون تشکیالتی را  هاتروریی  با انتشار بیانیه که    خواستیم

بهره    ییهیانیب  نی، از چنی سازمان بودشده  ستی با بخش مارکس  زیدر ست  که  یمسعود رجو
مورد   توانستی کار که م  نیبا اسازمان که در زندان اوین بودند،    یاعضا  گریداما   بردیم

  1کار انجام نشد.شدت مخالفت کردند و این باشد به  نیمجاهددشمنان  یسوء استفاده 
. او بهمن  دانستمی   یدئولوژیا   رییتغ  یمقصر اصلرا    بازرگانی  بهمن  ،یرجو  مسعود

  2. خواندی چپ نما م یهاستیداده بودند اپورتون یدئولوژیا رییتغرا که   یافراد ریساو 
 

 مذهت   "مستقل"ی تشکیل هسته

مبارزین مذهبی دو پهلو و متناقض بود. از  رویکرد مرکزیت مارکسیست سازمان نسبت به
ستاید و از سوی  یکسو در »بیانیه اعالم مواضع...«، مذهب مبارز در سطح جامعه را می 
 در هماند.  کنمی   دیگر بقای ایدئولوژی مذهبی را در درون تشکیالت، ارتجاعی ارزیابی 

  ن یشیپ  یاز اعضا  یروهبودند، گ رفتهیپذرا   سمیسازمان، مارکس  یاعضا  تیزمان که اکثر
ند و مورد  داد  لیرا تشک  یمستقل  یمذهب  یهسته  ند،رفتیرا نپذ  یدئولوژیا  رییسازمان، که تغ

هسته  این  از  مارکسیست  مرکزیت  حمایت  گرفتند.  قرار  نیز  مارکسیستی  بخش  تأیید 
تلقی می ی  مذهبی، کفاره بر دوش مرکزیت سنگینی میگناهی  این گناه،  شد که  کرد. 

، با  مذهبی  هستهشدند.  تصفیه خونین برخی عناصر سازمان بود که مذهبی شناخته می 

 
 . 2۵۵  ، صفحهبازرگانی  خاطرات بهمنکتاب »زمان باز یافته«،    ازبرگرفته    .1

 . 2۵۸  ، صفحهبازرگانی   خاطرات بهمنبرگرفته از کتاب »زمان باز یافته«،    2.
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  ت یو موقع یدئولوژیبود که با حفظ ا  دهیتوافق رسبه یستیمارکسگروه  یعنیسازمان مادر 
مادرچتر    ریخود، ز  یالتیتشک مارکسیست شده(  سازمان  خود    یمبارزات  تیفعالبه   )گروه 

بدیهی بود که تشکیل این نیرو در گرو پذیرش فرادستی بخش مارکسیستی ادامه دهد.  
محمدبه  شهرام  رهبری  که  تقی  بود  شده  توافق  راستا  این  در    ، یستیمارکسبخش  بود. 

آن گروه  کند تا در    یمعرف  یمذهب  یهستهمخالفند به   یدئولوژیا  رییرا که با تغ  ییاعضا
کاری این دو گروه، گروه مذهبی افرادی را  ی همچنین در ادامههممبارزه ادامه دهند.  به 

  ی گروه مذهب  یه یاول  یاعضاسازمان مادر معرفی کند.  که با تغییر ایدئولوژی موافق باشند به 
  ی ، فرهاد صفا، مجتبمحمد صادق  ،قتی، ، محمد طرآهنگرانمحمد اکبریبودند از:  عبارت  

نام»فریاد خلق خاموش شدنی نیست« را  یی به این گروه نشریه   .سرور آالدپوش ،  آالدپوش 
یی که  از طریق شبکه   13۵۵کرد. این گروه )هسته مستقل مذهبی( در سال  میمنتشر  

 ندی درست کرده بود، گرفتار و متالشی شد.  ساواک توسط سیروس نهاو
 

 نماز، آخرین سنگر

سازمان را آغاز کرد تا    یسازمان برخورد ایدئولوژیک با اعضا  مرکزیت،  13۵3از زمستان  
عمل  و  ایدئولوژبینش  در چارچوب  را  آنان  کند.   یلنینیست  یمارکسیست  ی کرد  هماهنگ 

تحت فرمان خود   یهادر شاخه   یعنوان دو عنصر مرکز، به بهرام آرامو    تقی شهرام  محمد
ایدئومسئله   اعضا  یلوژتغییر  بیشتر  گرچه  کردند.  مطرح  گونه   سازمان  یرا  بدون هیچ 
ایدئولوژاز    یمقاومت می   یتغییر  شاخه اما    ندکرداستقبال  در  آنجا  و  گوناگون    یهااینجا 
 .  شدی شنیده م یاعتراض یو صداداد رخ می  یمقاومت

 
 ی انجام فرائض مذهبعادت به   یتشکیالت  یها در سلولتا پیش از تغییر ایدئولوژی،  

 داشت. اولویت    یکار تشکیالتهمیشه،  اما    ها بودندبود. نماز و روزه، دو نماد این عادت  یجرا
آوردن  یبرا  یکسکشید،  می  درازابه   یتشکیالت  یجلسه  گاههر را ترک   نماز  بجا    جلسه 
 کرد. نمی

بسیاقرآن  که  این   با خانه   یردر  به   یتیم  یهااز  کمتر  اما  داشت  مراجعه  وجود  آن 
مره   ی برا  شد. می   ، یاسیس  یهایریگموضع  از جمله،    ،یتشکیالت  ی  انجام وظائف روز 

و از این    یتبلیغ سیاس  گر،یمبارز د  یهاتماس با نیرو  ،ینظام  اتیعمل  یبرا  یزیبرنامه ر
نماد آشکار نبود. بدین ترتیب نماز،    ینید  نیانجام فرام  ایخواندن قرآن  به  یقبیل، هرگز نیاز

کم بود، آخرین سنگر مذهب بود که کم  دهیارث رسبه  یمذهب  یهاهخانوادباوری، که از  دین
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های  رویکرد اعضای سازمان در ترک عادت.  آمدینو در سازمان در م  یهاشهیاند  ریتسخبه 
ب بود.  متفاوت  منماز    کبارهی  ی رخمذهبی،  این گذاشتندی را کنار   یاز عادت  یوادادگگونه  . 

تا   یرا کنار گذاشتند. تعدادتدریج نماز  به  یبود. بعض  شیاز پها  آن  ینشان آمادگ  ن،یرید
ممرحله وضو   پیش  نیز  دودل  یول  رفتندی گرفتن  می   یبا  خودداری  نماز  اقامه  . ندکرداز 

لحظه آخرین  در  که  بودند  نیز  نماز،  کسانی  انجام  از  جستن  دوری  عاقبت  ی  از  ترس 
 گشتند.شد و ناگهان به أقامه نماز باز میچیره می ها آن  ی برنمازیب

 سازمان یچند عضو برجسته یشهی اند  برریس

اعضا  یاریبس مجاهد  یاز  دستگیری  که  نیسازمان  از  پیش  بیش    13۵0های  تا  و  کم 
تغییر    13۵0بودند، پس از    نژادفی محمد حن  یط فکرهماهنگ با کل سازمان در راستای خ

 موضع دادند.  
 زدایی از احکامخواست با خرافهمی اسالمی انقالبی باور داشت. او  به  نژادف یمحمد حن

و مفاهیم دینی، اسالم مترقی و انقالبی را راهنمای عمل مبارزاتی سازمان مجاهدین قرار  
گیری از متون مذهبی و آشنایی با مارکسیسم، بر این باور بود  پس از عدم پاسخ اما    دهد

را از دل علمی  مارکسیسم، همان مفاهیم    دانش روز وتوان با آموختن دستاوردهای  که می 
 کرد.متون مذهبی نیز بیرون کشید. باوری که یک توهم را تداعی می 

اندیشی و  با علم روز، بین نو   شانیی آشنای اعضای سازمان و  مطالعات چندین ساله 
شد و ها شکوفا میوالریسم در ذهنتفکر مذهبی حاکم بر سازمان فاصله انداخته بود. سک

 کرد. نیاز میمذهب بی آشنایی با مارکسیسم، افراد را از دلبستگی به
مدار مجاهدین،  ی چند عضو برجسته سازمان دین در این بخش، دگردیسی دراندیشه 

 شود.بیان می 

 

 بازرگای   بهمن

 ایدئولوژی سازمان را زیر   134۸سال که از بود سازمان  تیعضو مرکز یبازرگان بهمن
  دهد و بدون مذهب را از دست می، اعتقاد به13۵0سال را نقد کرد. وی از سؤال برد و آن

که عضو    یهمن بازرگانسکوالریستی ب  اندیشد. تفکر یی می خودش بداند، اسپینوزاکه  این 
در   یستیهای سکوالرگرایششدن    یعلن  یبود، راهگشا  نیسازمان مجاهد  ی مرکز  تهیکم

 سازمان شد.  
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اندیشه  - اومن یک دوره طوالنی  آن که فلسفه  بدون  اسپینوزایی داشتم  را    ی 
را هم خدا  و  ماده  دوره،  این  در  باشم.  می خوانده  تحلیل هویت  و    های دانستم 

می  آگاهی مادی  صاحب  کیهانی،  مقیاس  در  را  ماده  نهایت  در  اما  کردم 
در زندان مشهد از فاز اسپینوزایی رها    13۵1دانستم. من در زمستان سال  می

شده و به مارکسیسم پیوستم اما هیچوقت مارکسیست اورتودوکس نشدم. من  
سرمایه  به بین  قایل  کمونیستی،  اینترناسیونالیسم  و  اداری  فاز  نتقالی یک 

جای دنباله روی  کمونیسم ملی بودم. در فاز کمونیسم ملی، احزاب کمونیستی به 
منافع ملی پیروی    بهای خود در چارچوهای شوروی از منافع خلق از سیاست 

ملی ابزار تولید و روابط تولیدی در شوروی منجر  گفتم حاکمیتکردند. من می می
شود و معتقد بودم که در فاز انه می گرایبه تولید روبنای فرهنگی و سیاسی ملی 

جهان و احزاب    هایمعنا است، زیرا منافع همه خلق بی   ملی، اینترناسیونالیسم
 1گیرد. نمی  کمونیست را در بر

 
 یبر باورها  دیشک و تردو    شدی م  دهیو آنجا شن  نجایمشابه ا  یصداهابه بعد،    13۵0  از
اعالم  آشکارا  را    اندیشی خودنوتا حدود سه سال    بهمن بازرگانی.  افتییم  گسترش   یمذهب
نمی نکرد او  باشد .  داده  قرار  تأثیر  را تحت  اعضای سازمان  سایر  ایدئولوژی  اما    خواست 

نیز در    هنگامی که اکثریت اعضا، اعتقادات مذهبی را کنار گذاشته بودند، بهمن بازرگانی
 بود.   گذارتأثیرهی بخشی، در راستای سکوالریسم و سرانجام، تغییر ایدئولوژی  آگا
 

 آشتیای  رضا سپایسعیل

شد و   ریدستگ 1344در  ی، حزب ملل اسالمیت در عضوسه سال پس از  رضا سپاسیعلی 
 ،یآقازمانعباس  احمد احمد و    راههماز زندان    یپس از آزادسپاسی  .  دیکش  یدو سال زندان

مذهب مبارز  بن»حزب   یگروه  را  نقش برجسته نهاد  ان یاهلل«  در  یی  . سپاسی در این گروه 
سازمان به 013۵در سال اهلل حزبگروه داشت.  ی مذهبی و مبارزاتیی نشر اندیشهزمینه 
راه بود و سرانجام  با روند تحول ایدئولوژیک سازمان هم   ی سپاس.  وستیخلق پ  نیمجاهد
مارکس  13۵3سال  در   و  گذاشت  کنار  را  علی   ستیمذهب  سپاسیشد.  کنار     رضا  در 

 بود که در تغییر     از اولین کسانی ،  محمدابراهیم جوهری  و  بهرام آرام تقی شهرام،  محمد

 
  همن بازرگانی.ب گوی نگارنده با  . برگرفته از گفت1
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   صورت تشکیالتی نقش پر رنگی داشت.ایدئولوژی به 
 سردر خاورمیانه به از ده عضو سازمان در خارج از کشور    شیب،  13۵3در تابستان  

در    خارج از کشور دمشق بود. از یک پایگاه  یمرکز ثقل اعضا  ،این هنگام  در.  بردندیم
سازمان   ینمایندگ  اریدر اخت  گاهی پا  نی . اشدیستفاده ما  یمآموزش نظا  یبرا  نیز  حومه بغداد

از اعضا و هواداران سازمان، در    یآن تعداد  فلسطین در عراق بود. عالوه بر  بخشآزادی
 . عهده داشتندرا به  یفی وظا ،ییچند کشور اروپا وظفار یمن دموکراتیک،  

 و باالخره  «اهللگذار »حزب بنیان  ،یحزب ملل اسالم  نیشیعضو پ  ،رضا سپاسیعلی  
مرکزیت سازمان، با گرایش بود. وی از اعضای نزدیک به   نیعضو فعال سازمان مجاهد

می هب  مارکسیستی که  رفت.  شمار  مارکسیست  یدارااو  در    بود،  ییگسترده  یمطالعات 
ایدئولوژ  بردشیپ بسزا  یتغییر  منتقدان سرسخت محمد داشت.    یینقش  از  تقی سپاسی 

خاورمیانه فرستاده  ، به و بهرام آرام  تقی شهراممحمد   میتصم، با  13۵3شهرام بود. او در پاییز  
عهده بگیرد شد تا در راستای تغییر ایدئولوژی، آموزش اعضای خارج از کشور سازمان را به 

 تبلیغ مارکسیسم بپردازد. و به 
  و   جعلی  گذرنامه  داشتن  امکان  بود  خورده  سازمان  که  پیاپی  هایضربه   از  پس
بنا شد سپاسدشوار    یقانونغیر    هایمسافرت مشهد رفته و از آنجا خود وسائل به   ی بود. 

بخش خارج از کشور بتواند از افغانستان خارج   یافغانستان فراهم سازد تا با یارسفرش را به 
 به سوریه برساند.    او خود رود ش

راه چند  هم  یوسوی افغانستان راه افتاد.  به بدون گذرنامه از مشهد      رضا سپاسیعلی 
 ییروستاکابل باید خود را به رسیدن به   ی. براشدوارد افغانستان    یپیاده از منطقه مرز  ،افغان

اتوبوسی که سپاسی از  به طرف کابل حرکت کند.  تا از آنجا با یک وسیله نقلیه  رساندیم
قرار  یمورد بازرسستان متوقف شد و  افغان یهاژاندارمتوسط در راه کابل، مسافرانش بود، 

بازرسی،   این  در  شناسا  یسپاسگرفت.  کارت  هیچگونه  نداشت  هم  ییکه  دستگیر راه 
رضا  . در آنجا علیدهندیزندان کابل تحویل متا او را به کشدی . یک هفته طول مشودیم

ایران برایش  که بازگشتش به  د کنمی  یمعرف  یوان یک فرد سیاسعنخود را به     سپاسی
بود.  اطرهمخ خواهد  نوپامامورآمیز  حکومت  افغانستان،جمهور  یان  دل   ی  ایران  از  که 
یک هتل را به   ی، وبا مقامات دولتی  و مشاوره  یچند روز بازپرس پس از    نداشتند،   یخوش

  ی نشان    رضا سپاسی. علی دهندیقرار منیروهای امنیتی  و تحت نظر    ندکنمی   در کابل منتقل
ش خارج از خبرا به  ستانیفغاناان مامورنظارت  چگونگی محل اقامت خود در کابل و هتل 
کابل رفت و در یک فرصت سوریه به از    یکمک کرد. محمد یقین  یو تقاضا  دادخبر  کشور  
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از    ی نیقیمحمد    راههم  یجعلبا یک گذرنامه  او  و  فراری داد  هتل  را از    ی مناسب، سپاس
 پرواز کرد. دمشق سوی افغانستان خارج شد و با هواپیما به 

ی  دئولوژیا  رییتغ  بردشیپ  یبرادمشق رسید. وی  به   13۵3  زییدر پاآشتیانی،  سپاسی 
  ک یدئولوژی ا  تحول  پرداخت.  سمیآموزش مارکسدر بین اعضای خارج از کشور سازمان، به 

و    یآموزشاعضا برنامه    کیکای با    ی . سپاسشدی انجام م  یصورت فردبه   شتریدر خارج ب
 گاهیجاو  تیتا موقع زدیمحک م یدئولوژی . برخورد فرد را با مسئله اگذاشتی گو موگفت
  او را مشخص کند.   یالتیتشکجدید  

که سازمان  یی عنوان عارضهتضاد بین مذهب و مارکسیسم به در این برنامه آموزشی،  
  در   یعنوان مانعبه   ی. اعتقادات مذهبشدیطرح ممبود،    هکرددرگمیو سر    را دچار تشنج

و    یمبارزات اجتماععنوان علم  گرفت و مارکسیسم بهقرار می  یبررسراه رشد مبارزه مورد  
  ی . سپاسشدی تبلیغ م یو عدالت اجتماع یآزاد یبرا تنها راهعنوان پرولتاریا به یدیکتاتور

ی آموزشی  . برنامه پرداختی سازمان م یبحث و تبادل نظر با اعضادر جلسات مختلف، به 
سپاسیعلی  همه به     رضا  ردهتدریج  اعضای  برگرفت.  ی  در  را  تشکیالت  میان در  های 

 .  شدی دیده مدر برابر تبلیغ برای تغییر ایدئولوژی  یمقاومت کمتر هاشاخه عناصر زیر
و    یهاکالس  در   آپارتمانیک  در    ی،سپاس  یکیدئولوژیا  یگووگفتبحث  اجاری 

ا مزه در دمشق  مبارزاتاو که کاشد.  نجام میمنطقه  از سال  یر  اندیشهرا  با  پیش   یها 
پاسخ   یاسالم بود،  سازمان   یعقیدت  یدگرگونبود که در    ییهاپرسش  یگوشروع کرده 

 یرا از یک مذهبدیسی دگرکرد. او خود دوران خود مشغول میرا به یمذهب یذهن اعضا
سخنانش جذاب و مستدل  پشت سر گذاشته بود.    یک مبارز مارکسیستمعتقد و فعال به

  همان اولین جلسات بحث در    یکرد. بسیار را قانع می   یاریاش بسعقالنی   یهابود. پاسخ 
گفت خوشحالوو  ابراز    یگو،  سازمان  جدید  گرایش  از  را  دگرگونداشتندی مخود  این    ی . 
نبود  پیچیده  یمعما مبهوت    یکس  کهیی  و  گیج  ایدئولوژ.  کندرا   یمعنابه   یتغییر 
افراد ایجاد نشد.    یانسان  یهادر رفتار و منش  ینبود. هیچ تغییر  ی و ولنگار  یستیزدین

چشم به   ی مبارزات  یمرهروز  یکه در زندگ  یتنها تغییرفساد فرو نیفتاد.  ورطه  هیچکس به
 و آوردندی م جارا به آن یبود که افراد مذهب یداتنها نمبود. نماز  نخواندن نماز   خوردیم

 کرد.می  شترک مارکسیست شده،تازه  بود که یک عنصر  آخرین نشان مذهب 
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 روحای  حسی   احمدی

در مشهد پرورش یافته بود. پدر و یک برادرش معمم و   یمذهب یدر یک خانواده یروحان
موازات آموزش در دبستان و دبیرستان،  و به  یبودند. او خود از آغاز کودک  یم اسالموعلاهل  

کسب به  یها و محافل مذهبانجمندر  های قرآن را حفظ کرده بود و  بخش مهمی از سوره
تشکیل جلسات در    یمذهب  جواناندیگر  راه با  هم  یو در نوجواناد.  پرداخته بو  یدانش دین

از اعضای پر و پا قرص  کوشا بود. روحانی یو آموزش مذهب یمسائل دین یبحث و بررس
در مشهد دایر   شریعتی، پدر علی  »کانون نشر حقایق اسالمی« بود که محمدتقی شریعتی

به بود و  از خرافات می کرده  احمدزادهتبلیغ اسالمی عاری    ز یرپرویامو    پرداخت. مسعود 
خلق نیز از جوانان مذهبی فعال در این   های فداییچریکهای سازمان  ، از تئورسین انیپو

روحانی بودند.  اسالمی  به   کانون  ورود  با  همکرج،    یکشاورز  یدانشکدهبا  محمد راه 
ز اولین  را در این دانشکده بر پا کردند. او ادانشجویان    یانجمن اسالماولین    نژادفیحن

نام    ران«یمجاهدین خلق اها »سازمان  که بعد  یگروهبه  یمذهب  ید که با انگیزهبو  یافراد
 گرفت، پیوست.

 ،گذاراناز بنیان   ی کی  عبدالرضا نیک بین،که  این   گفته شد که پس از  ن یاز ا  شیپ
از ضعف    ی خود را ناش  یالتیتشک  اریبرون رفت    نژادف یمحمد حنرا ترک کرد،    سازمان

  ی و عل  روحانیحسین احمدی   ی راههمرا با    یدئولوژیگروه ا  و  او بر شمرد  یکیدئولوژیا
سازمان را    ی آموزش  یخه بود که چرآن    یگروه برا  نیا  لیداد. تشک  لیتشک  دوستمیهن 

 هیطال  لیآن دلبه   یروحان  نیحسکند.    تیسازمان هدا  یاعضا  یدئولوژیا  تیتقو  یدر راستا
داشت و دانش   یمذهب یباورهابه  ی قیعم مان یشده بود که ا ییارزنده  تیمسئول  نیدار چن
او را  .  بود  یالتیتشک  ارانی  ریساتر از  و علم روز برجسته  یو اسالم  یمسائل عقیدتاو در  

در جا انداختن  او  گذارتأثیر   ینهیشیپ . دینام  نیدر سازمان مجاهد یمذهب  شهیمعلم اند  دیبا
 . است ی در سازمان فراموش نا شدن یمذهب یدئولوژیا

گروه خارج از    تیمسئول  13۵0سال  و از    بود   سازمان  ت یمرکز  نیشیعضو پ  یروحان
 وریدر شهر  های گستردهو دستگیریضربه ساواک  از    . ویکشور سازمان را بر عهده داشت

 سال در امان ماند.   نیا
حضور   از  سپاسیعلی پس  کالس   رضا  تشکیل  و  کشور  از  خارج  درون در  های 

مارکسیسم، سپاسی همه مسئو آموزش  برای  از ،  های تشکیالتی روحانیلیتتشکیالتی 
وقت کافی برای مطالعه داشته باشد از که  این   یبهانهبه  گروه خارج کشور را  یجمله رهبر

بحث واداشت.  ، مطالعه و  آموزش ، به ایدئولوژینگری در  ازب  یبرارا    او گرفت و روحانی
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در برابر بخش مارکسیستی سازمان ایستادگی   رهبری سازمان هراس داشت که روحانی
و روابطی که با اعضای سازمان داشت، در راستای تحول   کند و حتا با تکیه بر پیشینه 

 ایدئولوژیک مشکالتی ایجاد کند.  
 

نوشته    134۸عضو گروه ایدئولوژی سازمان بود. وی »جزوه شناخت« را در    روحانی
در این کتاب با تکیه بر اصول دیالکتیک و شناخت علمی جهان، آیات قرآنی   بود. روحانی

البته در آنرا چنان تقسیر می  ابستگی  هنگام، وکرد که با علم روز خوانایی داشته باشد. 
بود دانش مارکسیستی گروه از سوی دیگر باعث شده سو و کمایدئولوژی مذهبی از یکبه 

 بود که تولیدات گروه ایدئولوژی دستخوش تناقضات آشکاری باشد.  
جای تقویت ایدئولوژی  ی نهایی تولیدات ایدئولوژیک سازمان این بود که بهنتیجه
  روحانی   بنابر اینکرد.  کمک میها  خت پدیدهآگاهی بخشی  دیالکتیکی در شنامذهبی، به 

 ی مذهبی خود درگیر بود بدوننیز مانند بسیاری از اعضای سازمان، با دگرگونی در اندیشه
ی عبور از مذهب سنتی و  را بروز دهد. بدون تردید او هم در این هنگام، دورهآنکه  این 
 ی سکوالریسم را پشت سر گذاشته بود.  عرصهبه ورود

 
ها آن  ویژهخارج از کشور بهاعضا و هواداران سازمان در داخل و    یاز پشتیبان  ،یروحان

با اش بود که مخالفت   یبرخوردار بود. او در موضع فشردندی م ی پا یکه بر اعتقادات مذهب
پیش از آمدن    در سازمان منجر شود. گیری  چشمانشعاب  به   توانستی متغییر ایدئولوژی  

سپاسیعلی  روحانی    رضا  وقتی  خارج،  ایدئولوژی    به  تغییر  از  خبرهایی  گریخته  جسته، 
که این تغییرات زیر نام سازمان مجاهدین در  مرکزیت در داخل شنیده بود، و شنیده بود  

 حال انجام است، گفته بود:
 میدیم که     اینجا نشون    سازمان مجاهدین!  حاال هی میگن سازمان مجاهدین،   -

 1سازمان چیه! 

به  را  ایدئولوژی  خودسرانه  داخل  در  افرادی  اگر  گرفتهیعنی  دربازی  ما  اینجا    اند، 
برای   رضا سپاسیعلییم. چه بسا اگر کنمی واقعی را اعالمسازمان مجاهدین  موجودیت

 داد. زده بود رخ میگمان آموزش اعضای خارج از کشور نیامده بود، انشعابی که روحانی
با سپاسی نزدیک به چهار ماه طول کشید. در  گوی روحانیوی بحث و گفتپروسه 
متانت    ها روحانیاین بحث  بردباری و  مذهببا  اعتقادات  در هرگز  اما    کردمیدفاع    یاز 

 
 .462، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حقبرگرفته از کتاب    1.
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نیفتاد. ها  و یا کودتا بر علیه مارکسیستفکر جدا شدن از سازمان  گوها به وجریان این گفت
ایستد ها میمارکسیستگو پیرامون ایدئولوژی، یا در برابر  ومعتقد بود که از راه گفت   یروحان

 آورد. و یا سر فرود می 
 را نیز   شناس گروهو اسالم   یفرد مذهب  نیدر سازمان با اعتبارتر  یشیدگراندسرانجام،  

 .گردن نهاد  ی دئولوژیا  رییتغبه   13۵4، در سال  شنودوگفت پس از چند ماه    یبرگرفت. ودر  
چنان مرکزیت سازمان در ایران  تغییر ایدئولوژی را پذیرفته بود، اما هم   روحانیکه  این   با

با مرکزیت سازمان  یپس از رایزن  رضا سپاسیعلینگران واکنشی ناخوشایند از وی بود. 
روحان از  کشور،  داخل  به   یدر  که  رفته  خواست  گفت مهاداایران  مرکزیت وی  با  را  گوها 
سازمان    یرهبر  یاز سو  13۵4در مرداد   انجام برساند. روحانیسازمان در داخل کشور، به 

سازمان از انشعاب در   یرهبر  ی دغدغه ران،  یابه   یفراخوانده شد. با رفتن روحان  رانیابه 
 اد خارج از کشور کم رنگ شد.میان افر

 موضع    ،یروحان با  گو وگفت  و  بحث   جلسه  چند  داخل کشور پس از   تیمرکز
راحت    یالتیدرون تشکانشعاب    کیاز    الشیخوبی شناخت و خرا به   یروحان یکیدئولوژیا

از   ماه  یک  روحانشد.  به به   یسفر  که  بود  گذشته  پروسه ایران  که  او  برگشت.   یخارج 
  پشت سر گذاشته بود، به   سمیمارکس   رش یپذرا تا    یتغییر ایدئولوژمخالفت سرسختانه با  

سازمان در داخل   باگو  وخود وانمود کرد که درحال مطالعه و گفت  نیشیپ  یهمفکران مذهب
کاران تشکیالت از هم  ییک  ی(التیتشک)نام    خارج برگشت و مصباحبه کشور است. روحانی  

 دبر  رانیاخود به   با   ،بسیارمعترض بود  یبرابر تغییر ایدئولوژ  و در  بردی سرمرا که در لندن به 
،  و مصباح ی. با رفتن روحانردیگ قرار  یایدئولوژیک یهاآموزش تا او نیز در جریان بحث و 

فرو نشست.   یادیتا حد زدر خارج از کشور    یدئولوژیایران، اعتراضات مخالفان تغییر ابه 
 بود.   تغییر ایدئولوژی در خارج از کشور، محمد یقینیتنها عضو معترض به از آن پس،  

انگیز بود. ، برای بسیاری از اعضای سازمان سؤال بر لبافصمدیه و    یواقفف یترور شر
 در  ایران فراخوانده شده بود،که از خارج به   یروحان  نیبا حس  دارش ید  نیدر اول  آرامبهرام  
 گوید:  می  یانتقاد وبه  پاسخ

سازمان را   خواهندی هستند که م  یمذهب  یتفکر ارتجاع  ندگانیها نماآن -
  ان یکه جر یبازگردانند. در حالاشتباهات و انحرافات آن  دوران گذشته و  به 

اتفاق افراد سازمان را در سطوح  به  بیقر  تیسازمان که اکثر  یستیمارکس
شامل   پو  انیجر   کی  شود،یممختلف  و  ت  است یبالنده  محصول    کامل و 

 ینظامو    یاسیسازمان و مبارزات آن در اشکال مختلف س  یده ساله  اتیح
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به باشدیم بوده و هست  ن یا  ب یترت  نیا.  تمام  میما  ها و سنت   یکه وارث 
 و حاصل  جهینت  زین  سمیمارکس  یعنیسازمان    یدئولوژیاو    میمبارزات سازمان

 1است.گذشته  یمواضع التقاطو رد  التیدرون تشک یهابحث

  ی هااز خصلت   شیپاال  یرا برا   وی    ،تقی شهرامایران، محمدحسین روحانی به با ورود  
 فرستاد.  یکار کارگربه بورژوایی خرده

ای بود و ربطی  توده_ کار کارگری، یک حرکت سیاسیفرستادن اعضای سازمان به 
نداشت. می به  سازمان  چریکی  مشی  آن خط  در  توان  فرورا  اقشار  شناخت  دست راستای 

دوره در  دانست.  محمد جامعه  که  شهرامیی  می تقی  رهبری  را  سازمان  آن  ،  شاهد  کرد، 
کار کارگری  کشیدند، به نقد می کرد او را بهی رقبای او و یا اعضایی که عمل هستیم که همه 
از سوی  ها  آن   کار کارگری، تنبیه ا به رو برخی فرستادن اعضا رشدند. از این فرستاده می 

 کردند. مرکزیت سازمان نیز تلقی می 
طبقه کارگر را در    یایدئولوژ  تا    کار شده مشغول ب   کارخانه    کدر ی  ی حسین روحان

به   آن  ی زندگ  متن و  بیاموزد  اجتماعطبقه  پراتیک  کالس   ،یموازات  ژی لوایدئو  یهادر 
که به او   یاز کار کارگر  مصباحدر ایران،  شرکت کند.    شدیاو دایر م  یبراتشکیالت که  

زودتر ایران را ترک کند و   چهآن بود که هر    رفت و در صددطفره  شده بود    پیشنهادنیز  
  ایران به   آن  با   را که   ییسازمان، گذرنامه   کهاز آنجا  اما    اش در انگلستان برگرددخانوادهبه 

 سرگردان مانده بود.ایران  بود، در  گرفته او از بود کرده سفر
از نزدیکان مرکزیت سازمان  ، که داخل، محمد یزدانیانبه  ی ماه پس از سفر روحان دو

توجیه    ،از کشور فرستاده شد. هدف  خارجدر مبارزه ایدئولوژیک، به   یرسان  ییار  یبرابود  
،  ران سازمان در خارج بود. محمد یزدانیاندااعضا و هوا  یدر سازمان برا  یدتیعق  یدگرگون

خارج کشور آورد.  »اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین« را به  هاولین نسخه از بیانی
به  بیانیه  در کالس   100تعداد  این  و  شد  و پخش  چاپ  ایدئولوژ  یهانسخه  در    یتغییر 

   شد.گو وگفتاش باره
   خود را   ینیاعتقادات د  کامل    ی آگاه  با اراده و  که  این  ، پس از13۵4در سال    روحانی
 مطالعه و به  در یک کارخانه در تهران مدتی را    زمان با کار کارگری هم  ه بود،  کنار گذاشت

تاوبحث و گفت با مرکزیت سازمان گذراند  بهکه  این   گو  را  مارکسیسم   عنوانسرانجام، 
رضا  علی راه  در ادامه فعالیت خود، هم  پذیرفت. روحانی رهنمودی برای حرکت مبارزاتی  

 
. انتشارات 103  فحهص  ، یروحان  یاحمدبرگرفته از کتاب »سازمان مجاهدین خلق«، نوشته حسین    1.
 .13۸4  ،یرکز اسناد انقالب اسالمم



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  290

و سایر افراد مرکزیت، بخش مارکسیست  تقی شهرام  پس از کنار گذاشتن محمد    سپاسی
راه چند تن از یاران پیشین  هم  روحانی لنینیست سازمان را رهبری کرد. در پایان، سپاسی و  

 در سازمان مجاهدین، سازمان»پیکار در راه آزادی طبقه کارگر« را تشکیل دادند. 
 

احمدی روحانیاگر   مانند سایر  حسین  ایدئولوژی در سازمان مجاهدین،  تغییر  از  پیش   ،
  نوشتند ی سوگ او مدر  مخالفان تغییر ایدئولوژی،    و اعدام شده بود،  ریدستگسازمان،    رهبران

او    که بود    اگر  توشه   ،زنده  ا  ییبا  مذهب  مانیاز  دانش  برابر   ،داشتکه    یو   رییتغ    در 
  همان چیزی که در فقدان   .شدیسازمان مها در  و سد راه مارکسیست  ستادیایم   یدئولوژیا

 اند.  اند و نوشته گذاران سازمان گفته بنیان
 

را رهبری   کاریپ  یستیمارکسکه سازمان    ،روحانیحسین احمدی و    رضا سپاسیعلی 
 انیجردر      رضا سپاسیشدند. علی   ریدستگ  توسط سپاه پاسداران،  1360اسفنددر  کردند،  می

را  و شکنجه  پس از مدتی، شرایط دشوار بازجویی    روحانی  1. جان باخت  و شکنجه  ییبازجو
نیاورد و با فشار اسداهلل الجوردی دادستان   ،یالجورداسداهلل  ، در زندان تواب شد.  تاب 

ه  باره مسلمان کرد  دوعنوان مارکسیستی که  را به  ، روحانینیزندانبان زندان اوانقالب و 
که   نددانستخوبی می به   یتیامن  مسئوالنالجوردی و  اما    کشاند   یونیزیمصاحبه تلوبه  بود،

  حسین .  نبود  مذهبی  اعتقادات   به  او  بازگشت  معنایبه   فشار،  زیر  و   زندان  ط یگفتار او در شرا
دستگیری خود را  هنگام تا ازآغاز ،«مجاهدین سازمان»  سرگذشتکه این  از پس روحانی،

 شد.   اعدام اوین زندان در 1362 مرداد 22 در زندان به نگارش در آورد، در
 در دوران اسارتش را، به صورت   روحانیی حسین  مرکز اسناد انقالب اسالمی، نوشته 

 2 منتشر کرد.،  13۸4کتابی با نام » سازمان مجاهدین خلق« در سال 

 
« اهللحزب»  اش دریاران پیشینی که از  بازداشت، در برابر بازجویان، پس از  آشتیانیرضا سپاسیعلی  .1

  .کشته شد و  سرسختانه ایستاد  بودند
با  »  گوید:می  139۵بهمن   3  م«،خشت خابرنامه »  در  در مصاحبه با حسین دهباشی  ،زاده مصطفا تاج  .2

شناخت، پذیرفته  خوبی میکه او را از پیش به  ینیخم  اهللتیآ،  تغییر موضع عقیدتی حسین روحانیتوجه به 
پیش از    ، رئیس زندان اوین و دادستان تهران،حبس ابد تغییر کند. اما الجوردیاعدام او به  حکمبود که  

 « کرد.را اعدام   روحانیرا تغییر داد، حسین احمدیآنکه حکم ثبت شود و دیگر نتوان آن 
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و   ینیباورمند ددبیر زبان انگلیسی،    نژادفیمبارز محمد حن  ارانی  نی، از اولشناس حق   تراب
باز   کرده بود و با    تحصیلود که در نوجوانی در حوزه علمیه قم  نادر اعضای مجاهدین 

مسلط  شناس آن آشنایی داشت. او  ی این حوزه و بسیاری از افراد سرهاآموزش دروس و  
در سازمان    تیسال فعال  10قرآن بود. پس از    ریو تفس  یمتون مذهبو مسلط به   یعرب  زبانبه 

بود.  سازمان    تدارکات  از کشور وخارج  امور    ییبخش اجرا  مسئولوی    ن،یمدار مجاهددین
 ها سازماننمایندگی از سازمان با بسیاری از ایجاد ارتباط و دوستی بود، به  استادتراب که 

 رابطه ایجاد کرده بود. منطقه  یهادولتی سیاسی و مبارزاتی و نیز برخی روهاین و
که همراه چند عضو دیگر سازمان، امکان آموزش   1349از  پس    ،شناس حق   تراب

دار عهدهها تن از اعضای سازمان فراهم کرد،  های فلسطینی را برای ده چریکی در پایگاه
 فیچنان سرگرم وظاهماو    .در خارج از کشور بود  غاتیسازمان و تبل  یخارج  یهاتماس 

علی  که  بود  سپاخود  پاییز  سیرضا  در  سازمان،  ایدئولوژی در  تغییر  آور  پیام  به    13۵3، 
   ورمیانه فرستاده شد. خا

بود   نگران  ایران،  این گفته شد که مرکزیت سازمان در  از  افراد قدیمی پیش  که 
در خارج از کشور در برابر تغییر ایدئولوژی ایستادگی کنند و دست به انشعاب بزنند.    سازمان

نژاد(  )همسر پیشین محمد حنیف  پوران بازرگانو  شناس ، تراب حق پس از حسین روحانی
باسابقه  اعتقادات عمیق مذهبی می بودند که  راه  ی تشکیالتی و  این  مانعی در  توانستند 

دردسر   توانستیکه داشت، م  یاجتماع   یهایژگیتراب با ارتباطات گسترده و وایجاد کنند.  
 بود. ی دئولوژیا رییباشد که در حال تغ  یسازمانبزرگی برای 

  شد. تراب و ی اعضای سازمان در همه جا دیده میم در عملکرد روزمرهسکوالریس
 ایدئولوژیک     تحول    برای    الزم    هایزمینه سازمان از پیش    اعضای   بیشتر  پوران هم مانند  
 برخوردار بودند.  
های تغییر ایدئولوژی، تراب در نشستی گفته  ، دو سال پیش از بحث13۵2در سال  

ایدئولوژی    درک  ببریم، در  جلو  درست و حسابی  کارمان را   توانیمما نمی که  این   علت:»بود
   1.«ماست
 بورژوایی یعنی اسالم  بورژوایی و ایدئولوژی خردهنظر تراب، اشکال در درک خردهبه 

 
 .3۸3، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حق برگرفته از کتاب    .1
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های  وجود زمینه داشته باشد،  ی در باره ایدئولوژی  بحث و جدلکه  آن از    ش یپ،  تراببود.  
گفته بود. وی نیز، مانند سایر اعضا در   رضا سپاسیعلی  به را  خودی اندیشهدر  یسیدگرد

را طی کرد. تراب پس از چندین ماه،      رضا سپاسیعلی خارج از کشور، فرایند آموزشی  
آلیستی در سازمان، دریافت که برای پیشبرد و نقد برخوردهای ایده   مطالعه، انتقاد از خود

 1آید. شمار می اهداف مبارزاتی، تغییر ایدئولوژی یک ضرورت به 
در حال نماز خواندن بودم  ...  ،را ]مذهب[ رها کردممن از وسط یک نماز آن  -

معنایی  کار ]نماز[، آگاهانه است؟ این کار چه  خودم گفتم کجای این که به 
 روم! این چه کاری است؟ می  گذارم و باال و پایین دارد؟ سرم را بر زمین می 

 2سراغش نرفتم.جا وسطش ول کردم و دیگر هم بههمان
شود که پذیرش تغییر ایدئولوژی توسط او بر  تراب، در کتاب خاطراتش، یادآور می 

این   بلکه  نگرفت.  ایدئولوژیک صورت  و  فلسفی  بحثی  برون اساس  برای  از  پدیده  رفت 
  رو روبه   هاآن   با   ی روزمرههایی انجام شد که در جریان مبارزات عملی و تجربهمحدودیت

  3بود.
  ک یسازمان از    ت یمرکزنگرانی  ،  شناس و تراب حق   یروحان  ن یحس  یدئولوژتغییر ای   با

   ی برطرف شد.انشعاب احتمال
فعالیت خود در بخش  به   رضا سپاسی علی و   راه حسین روحانی ، همشناس تراب حق 

  ی دئولوژیا   رییپس از تغلنینیست( سازمان مجاهدین ادامه داد. وی  _ منشعب )مارکسیست
کرد. تراب در  فعالیت میخود در سازمان، در خارج از کشور  ینقش چند جانبه ا چنان بهم

نقش    نیز  کاریو سازمان پ  نیاو در بخش منشعب مجاهدبه ایران بازگشت    13۵۸سال  
و   یاسیسهای  نهیدر زم  یبخش  یو آگاه  یروشنگردر  عمر خود   انیداشت و تا پا  یدیکل

  4»چپ« فعال بود. یاجتماع
 

 در جریان تغییر ایدئولوژی و ادامه فعالیت  و حسین روحانی  شناس حق حضور فعال تراب  
مارکسیستها  آن بخش  شرکت_ در  و  مجاهدین  سازمان  لنینیست  تشکیل  در  شان 

 
 .463  ، صفحهشناسخاطرات تراب حق » از فیضیه تا پیکار«،  برگرفته از کتاب    .1

 .464  ، صفحهشناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حق برگرفته از کتاب    2.

 .464، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حق برگرفته از کتاب    .3
( در پاریس درگذشت و خاکستر او در آرامگاه 2016ژانویه    2۵)1394بهمن    ۵در    شناستراب حق  .4

Père Lachaise   گرفت.  آرام 
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ی سابقه مدار و روشنفکران با مارکسیستی »پیکار«، نشان از آن دارد که فرهیختگان دین
سازمان مجاهدین، در یک تحول دراز مدت مبارزاتی و ایدئولوژیک، مذهب را کنار گذاشتند  

این راه کشیده  فریب خوردند و یا نا آگاه به ها آن  توان گفتو مارکسیسم را پذیرفتند. نمی
خبر و نا آگاه کسانی  یی بی اساس عده بی  هایشدند. این پدیده، خط بطالنی است بر فرضیه 

سوادی و عدم آگاهی افراد اطالعی و کمبی   ه تغییر ایدئولوژی را یک حرکت آنی ناشی ازک
 دانند!ی از این یا آن فرد می پذیرتاثیر یا 
 

  یکارگر   یهاو ی  ن جی سازمان در بس کرد یرو 

ویژه  زحمت توجه  و  کارگران  که  رنجی  و  درد  به  مجاهدین  سازمان  دوش ی  بر  کشان 
سیاسی دیگر بود. با دگرگونی _ داشتند، همواره خط فاصل این سازمان و نیروهای مذهبی 

کشان که همیشه در ایدئولوژی سازمان، کارگران به عنوان بخشی از فرودستان و زحمت
بودند،   برخوردار  سازمان  حمایت  به مهماز  انقالب  نیروی  می ترین  از  شمار  پس  آمدند. 

ها هدر کارخان  ی کارگر  یسازمان برا  یفرستادن اعضا،  13۵3سال    ازمارکسیسم،  گرایش به 
 یکارگران آشنا شود و با آگاه  یروزمزه ی  بود که عضو سازمان با زندگ  نی شد. هدف ا  جیرا

را  کشزحمتعناصر  به   دنیبخش کارگران  در  یبرا،  مسلحانه   شرکت  تودهمبارزه  یی  ی 
 چنان مبارزه مسلحانه بود.  بسیج کند. در این هنگام، استراتژی سازمان هم

ها  توده انیم یاسیسازمان، کار س یاز اعضا یشدن بخش بزرگ ستیاز مارکس پس
به  دغدغه  انیمویژه  و  شد.    ی اصل  یکارگران،  که  سازمان  افرادی  کارخانه هدف  ها به 

  ی عمل  یراهکارهاان و یافتن  کارگری  روزمره  ی با مشکالت زندگ  ییآشنا  شدند،میفرستاده  
از  ی که اتیتجربو  هاگزارش  ،راستا ن ی در ا بود.کش قشر زحمت  ن یابه  یبخش  یآگاه یبرا

در   بهکارگر  یهاگاهستیزدر    ای  هاکارخانه کار  جمع ی  بود  آمده  این  دست  شد.  آوری 
به کارگران    یشتیمع  یکارگر و کارفرما و زندگروابط  مجموعه،     ن یاکشید.  تصویر می را 

درون  گزارش  آموزش  در  با    یجا  یسازمانها  افزون    یهاگزارش   بندیجمعگرفت.  روز 
و    « با مسئولیت محمد نمازیکارگر  امیق  با نام » صفحه،    200دارای    ییهینشر  ،یکارگر

  ان یدر مهدف سازمان این بود که با پخش بیرونی این نشریه    تهیه شد.   ،پورهاشم وثیق 
ی کارگری، کارگران ، عالوه بر پخش اخبار جامعه کارگران  نی و بها  ه ویژه در کارخانمردم به 

 داری حاکم رارژیم سرمایه را با مسایل حقوقی، صنفی و سیاسی خود آشنا کند و ماهیت  
 شان آشکار کند.  برای

 داد که در اش، از آغاز فرایندی خبر می پخش علنی    و  محتوای نشریه »قیام کارگر« 
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به مشی چریکی مسلحانه، رنگ می   آن بهباخت و جای خود را  های  تودهآگاهی بخشی 
 رو بود. ه مشکالت زیادی روبیی، در شرایط خفقان حاکم با  داد. این کار توده تحت ستم می 

ی عکس داشت و عضوی را که به  یی، برای برخی نتیجه پرداختن به این کار توده
کرد. بیشتر، کسانی به  کارگری فرستاده شده بود، از دیدگاه سیاسی، درگیر دوگانگی می 

شدند که در همراهی با مشی مسلحانه چریکی از خود ضعف نشان  کارکارگری فرستاده می
ی زندگی کارگری به درست بودن مشی  رفت که این افراد با تجربه داده بودند. انتظار می 

حضور عضو سازمان در محیط کارگری، او را از حال و هوای  اما    چریکی سازمان پی ببرند 
 کرد.  مشی چریکی(، تقویت می  جایبه یی را )کرد و گرایش به کارتودهچریکی دور می

اتیک کارگری برای اعضای سازمان این بود که عضو سازمان  های پریکی از دشواری
یی صادقانه و توانست رابطهچریکی مخفی با رعایت مسایل سفت و سخت امنیتی، نمی

 ی او در محیط کارگری ناچیز بود. گذارتأثیر   بنابر ایننزدیک با کارگران بر قرار کند. 
که از    یضربات و مشکالت  لیدلبه   نه، یزم  ن یسازمان در ا  یهاتمام کوشش  رغمی عل

در ی  اول. که  افتیانتشار ن  شتریتنها دو شماره ب  هینشر  نیسازمان وارد آمد، از ابه   هیناح  نیا
 1. دیمنتشر گرد13۵۵در تابستان  یو دوم 13۵4آذر 

نفی  نشریه قیام کارگر، از اولین کسانی بود که به   مسئوالن، یکی از  محمد نمازی
 مشی چریکی در سازمان مجاهدین پرداخت. 

بارهتراب حق  ی گرایش سازمان به کار در محیط کارگری و کشاورزی، شناس در 
   : نویسدمی  چنین

 چنان بود که  التیدر تشک ،یکشاورز ای یکار، صنعت طیبا مح ییآشنابه  لیتما -

  ی کار کشاورزسازمان، به  ،یکارگر  طیمحاز اعضا به   یفرستادن برخعالوه بر  
 یهااز شهرستان   یکیسازمان در کرج و در    یآورد. چند تن از اعضا  یرو  زین

شرکت  خراسان،  کارگران با  ها  آن   کردند.  ریدا  یکشاورز  استان  استخدام 
با    ییبود که ضمن آشنا  نیدر کشت و کار پرداختند. هدف ا  تیفعالبه  یکشاورز

چتر سازمان    ریرا ز  یاز کارگران کشاورز   ییهامیت  لیکار کشاورزان، تشک  طیمح
رابطه  آنجا که  از  ا  یفراهم کنند.  بر اساس شرکت   ن یکارگر و کارفرما در  ها 

ن  گرفتهشکل    یانسان  یهااریمع استثمار  نقش  یکارگر  یهارویبود و  آن    ی در 
از دست    ز یخود را ن  یه یاول  یه یشدند و سرماها ورشکست  شرکت  نی نداشت، ا
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  ان یخود را نما  یهایبود که دشوار   کیآتوپ  سمیالیسوس  یتجربه   کی  نیدادند. ا
  1.کرد

 
این به نمی   بنابر  تبل  یکارگر   یدر جامعه  یشینما  ییگونهتوان  و  آنچه که   غینفوذ    کرد. 

در  یکارگر  یهاروین مبه   یاجتماع  مبارزه  کی  را  در  چ  شیب  آورد،یحرکت  هر    ، زیاز 
از    یشتیمع  یهافشار به   نیااستثمار  ناشی  استشمارگران  که  است  تحمآنقشر   لیها 
 . ندکنمی
 

 در سازمان  یرهی   یتهیاتور 

  کرد.   یفداکار  دیبای اعضای خود است،  هاناآرم  یگوکه پاسخ   یدر سازمان  تیعضو  یبرا
او مال و توان و وقت خود را به  د ی. بادیچشم پوش یو خانوادگ  یامکانات رفاهاز همه   دیبا

 .ها را هموار کندآرمانبه  دنیرسداد تا بتواند راه  
و   ی علن یدر حزب تیمانند فعال ی، مخف یسازمان مبارزات ک ی طیاست که شرا یهیبد

 . ستینآزاد 
با    ی و عاطف  یارتباط  یهارشته   یهمه ،  زیرزمینیسازمان  در    یعضو مخف را  خود 

  ی نم  کسچیهشود.  در چنین جمعی ذوب می   . فرداست  ده یبر  انیو آشنادوستان    و  خانواده
اهداف جمع    اریمنافع فرد در اخت  ر،یناگز  ،یجمع  یمبارزه کند. در مبارزه   ییتنهاتواند به 
 . ردیگیقرار م

شمار  به  هر عضو   یواقع  تیهو  التیبود، تشک  ش گذاربنیان  نژادحنیف که    یسازمان  در
کار و  ا  عضو بود. از خانواده گرفته ت  کی  ز ی»سازمان« همه چ  الت،یتشک نی. در ارفتیم

.  شدی فرد در سازمان خالصه م تیدر عضو  یشرافت همگوطن و   ن،ی د  ،یشخص  یزندگ
جز    یزیچسازمان به   نیعضو ا  کیپس    کامل بود.  یتیهویب  یمعنانبودن در سازمان به 

را    گریکدیآن    یبودن سازمان، اعضا  یخاطر مخف. به دیشیندای نم  خود  یسازمان مبارزات
 خبریب  یرآن و عناصر رهب  یالنیتشک  یهاسازمان، از رده  یاعضا  شتری. بشناختندینم

  گاه یچون و چرا مورد اعتماد بود و از جابی  اش،شناختهنا  یرهبر  ،یالتیتشک  نیبودند. در چن
  .  شدی برخوردار م ییباال
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ضربه  از  شهریور  پیش  اتور  سازمان،  یرهبر،  13۵0ی  و  بر    یته یقدرت  را  خود 
  ن ی ا ق یسازمان، از طرعضو به  ک ی وند یکرده بود و پ ر سازمان استوا  ی و استراتژ یدئولوژیا

در سازمان   یکیجنگ چر یعنی استراتژیک سازمان  ی. خط مشگرفتیمدو محور صورت  
ول بود.  نشده  کشور  یکیچر  یهاروین  یروزیپ  یتجربه  که   یمحک  گر،ید  یهادر  بود 

  .دادیم یروزیپ دیکرد و نوجذب می خود را نیز به  یرانیهان اخوا آرمان
  ی عضو ندرت که به  برخوردار بود  یی برجسته  گاهیجا در سازمان از چنان  یرهبر

 یکه رهبر  ییته یاعتراض کند. اتوریا    دیردهای رهبری تمانفردر  توانست می سازمان    از
 . کردمبرا می  یو نقص بیاز هر عرا  او از آن برخوردار بود، 

بدنه   یرهبر  یرابطه   تبلور  م  التیتشک  یبا  نوشته   توانیرا  از خود   یهادر  انتقاد 
 سازمان حاکم بود.  یاعضا یبر همه نوشته نا ییته یاتور . دیسازمان د یاعضا یبرخ

به   یکی،  فاضل  محسن بود که   ی هاعلت دغدغه از عناصر فعال سازمان در داخل 
فرستاده    هیسوربه   13۵3سازمان در سال    تیبا مرکز  یسازگارناو    یتیامن  یگونه وسواس 

با گروه خارج    یمدت  یو  1شد.  بغداد  راه شد و سپس در بخش کشور سازمان هماز  در 
بود از او خواسته شد نقطه  سوریه  در    یکار شد. وقتسازمان در دمشق مشغول به  یکیتکن

در داخل    تیر مرکزدر براب  یریگموضعکه او را به   ییهاییخودش را در باره نارسانظرات 
 . سدیبود بنو قرار داده

ا  40  ،فاضل  محسن نوشت. در  از خود  انتقاد  را لجن   نی صفحه  زار نوشته، خودش 
در   یو نقص  بیخودش اجازه نداده بود که عهکرده بود. هرگز ب  یمعرف  هاییرسانا  یهمه

داده بود که در خارج   ه ئرا ارا لی تحل ن یا ی زمان. ندیبب  گرید یاعضا ایو  یرهبرسازمان در  
 برساند.  سازمان در خارج    مسئوالنگوش  دارد به  یهر نظر  توانستی مآزادانه  از کشور بود و  

ها«،  زار نارساییبدیهی است که هرگاه عضوی از سازمان در درازای چند سال »لجن
طور که  های او اصالح شود. همین باشد، باید در سازمان مورد انتقاد قرار گیرد و نارسایی 

 
آمد. وی در دوران دانشجویی در در یک خانواده روحانی در مشهد به  1329محسن فاضل در    .1 دنیا 

در گروه خارج از کشور سازمان   13۵3سازمان مجاهدین پیوست. فاضل از سال  به   ،مهردانشگاه صنعتی آریا
نظیری  اع و نوآورى کمآموخته و داراى قدرت ابدفعالیت خود ادامه داد. او فردى هوشمند، دانشبه  مجاهدین

مارکسیستی سازمان مجاهدین،بود. فاضل هم فعالیت در بخش  با  تکنیکی به  زمان  با بخش  همکاری 
سازمان فلسطینی الفتح پرداخت و در این راستا در سوریه ماندگار شد. پس از قیام مردم ایران در سال 

خانواده13۵9 با  دیدار  برای  ایران  به  ،  در  آمد.  فلسطینایران  آزادیبخش  سازمان  دفتر  شد.   بازداشت 
  در تهران تیرباران شد. 1360خرداد    30بازداشت فاضل اعتراض کرد. فاضل در  به
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ساختار یک اما    فرد در برابر سازمان مسئول است، سازمان نیز در برابر فرد وظایفی دارد
ری آورد که رهبوجود می سازمان مخفی، که فاقد روابط دموکراتیک است، شرایطی را به 

تواند در برابر اعضای های خود، نمیگذشتگیها و از جانسازمان، علیرغم همه فداکاری
 گو باشد.  خود همیشه پاسخ 

  و   سدینویم  التیتشک  یکه برا   ییدر نامه  ،واقفیشریف  دیهمسر مج  ان،دیزمر  الیل
  را در   ودخ  دهد،یمسازمان گزارش  را به   واقفیبا شریف   یمخف یسه ماه زندگ  یدادهایرو

با سازمان،  رابطه   ییکه گو  ندیبیمناشایست  و    کوچکسازمان چنان    یبرابر رهبر اش 
و   و  یتیرعارباب  است.  در    ی«هاانت یخ»و    «گناهان»،  «هاغفلت »  یبوده  را    ۵0خود 
 :سدینوی م  نی بخش نامه چن نیدر آخرو  نگاردی صفحه م

  ی و ضعف فرد  یفرد  لیمساکجا ندارم. آنوقت که صرفا    چیدر ه  ییجا  گر یمن د -
ز بار  آن    ی ادیداشتم  بر  عالوه  که  حاال  و  بودم    و   یبینبد  یسر  کی سازمان 

مرحله و مراحل   نیالت هستم. در اذر  یسر  کیشناخت و    میش را بگذارااسم
مرا وقت بگذارد که حل کند.    لیکه مسا  ستیکه صرف سازمان ن  دانمیمبعد  
که  این   است. من از  لقخواست خ  نیاو    حق من است  نیبرساند. ا مرا بقتل    دیبا

 خلق کنم متأسفم. به  یهرگز نتوانستم خدمت

 

را در سازمان مجاهدین اینی حاکم از  اتوریته   ،بهمن بازرگانی گونه  سوی رهبری 
  د:کنمی  بیان

سازمان مجاهدین یعنی رهبری و سازمان مقدم بر ایدئولوژی است و رهبری  -
کاتولیکى که بدون رهبری، سازمان    الگـوىیعنی یک    تشکیالت است.  مقدم بر
سازمان  بدون  و    ندارد  مفهومی ندارد.  مفهومى  ایدئولوژى    ن یمجاهدسازمان، 
  به   نیی. تبادل نظر از پاستینبود و ن  کیدموکراتمه ین  ایو    کیدموکرات  یسازمان

اطالعات موجود در آن مورد   شد،ی خواسته م  نیی از پا یباال نبود و اگر هم نظر
رهبر سازمان   یوقت  تقی شهرام محمد .  گرید  ز ینظر رهبران سازمان بود و نه چ

 1گیرد.قرار میاو  تیسلطه شخص  ریسازمان ز یدئولوژی و ازجمله ا زیچهمه  شد
درازا  نیمجاهد  سازمان پ  6  ی در  شهر  شیسال،  محکم13۵0  وریاز ضربه  دژ   ی، 

 .  افتندیآن راه نشاه هرگز به  میرژ یتیامن یروهاینبود که   ساختهخود پیرامون 
 تئوریک و های آموزشی و  ی، برنامه سال در سازماندهشش  این  در    ،گروه  هایفعالیت

 
 .2۵0صفحه  ،ی خاطرات بهمن بازرگان  افته«،یبرگرفته از کتاب »زمان باز    1.
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  ی گروه هرگز وارد کار عمل  نیاشد.  خالصه می سازمان    یاعضا  یو روان  یسازی جسمخود
شکل انجام  نیبهتربه یرهبرکرد ، عملبنابر اینسازمان نشده بود.  یاستراتژ یدر راستا

بود.   به شده  که  روز  مهر  اضافه  رهبربه   شد،ی عمر سازمان  نیز   یشناخته نا  یاعتبار    آن 
 در باره  دادی نم    اجازه    خودهب    یعضو    چیه    بود که  یی  گونه به   ،  هاآنبه   اعتماد    .افزودیم
 داشته باشد.   دیسازمان ترد یرهبر یستگیشا

دستگ از  با    ،ساواک  یسربازجو،  یمنوچهر  13۵0  وریشهر  یهای ریپس  رابطه  در 
 گفته بود: محسن  دیسعسازمان، بهکرد عمل

بود  نیا - خورد  میما  ط  میکه شکست  که  شما، چرا  ب  ینه  سال    خ یشش 
 1.می و ما خبر نداشت دیکرد ینفر را کادر سازدویست گوش ما 

سازمان سپرده  مبارزه داده بودند و جان و مالشان را به که صادقانه دل به   یعناصر 
مدبودند،   را  می   یشناخته نا    ی رهبر  ونیخود  درست   نددانستسازمان  راه  را    یشیاندکه 

 .  آموختیم ایشانبه 
 میرا ترس  شانیبنداعضا و رده  یالتیتشک  گاهیتنها جانه    ن،یمجاهد  التیتشک  یرهبر

  گاه یجا  ده، یپد  ن یکرد. امی   یتفکر و احساسات اعضا نیز حکمران  شه،یبلکه بر اند  ،کردمی
بدنه   اریبس  ییژهیو از  ن  یرهبربه   التیتشک  یباالتر  نابجا  بود.  عنصر    ستیداده  که 

 : گویدمی یی در مصاحبه شناس چون تراب حق  ییبرجسته 
 بود.  زیما )اعضا( همه چ یسازمان برا -

دگرگون  فرد،    یو راه و رسم زندگ  تیشخص  ت،یهو  ی،گروه  نیدر چن  تیعضوبا  
 خواهی عضو سازمان از هویت تشکیالتی وی پاسخشد. نیازهای روحی و روانی و آرمانیم

 گرفت. می
 فرو رفته     ی رهبر    یشده از سو  نیتدو  یهابرنامه    یطهیسازمان چنان در ح  یاعضا
همه را   التیتشک  یاعضا در برابر رهبر  ینیکم باز خود نداشتند. خودیی  ارادهبودند که  

وجود نداشت.    اش مات یو تصم  ی کرد رهبرانتقاد از عمل  یبرا  ییداشته بود. جاسکوت وا  به 
کرده   د یبا  عضو   کیچرا    گفتی نم  یکس دقتشبانه   یهاتمام  با  را   ییقه یدق  یروزش 
مسئول   یهیتوصبه  یکه وقت  دیپرسنمی  چکسی خود گزارش کند. ه  یسازمانمسئول  به 

 گرانیدنسبت به  توانمی چگونه م  امهدیبا بستگان خود را بر  یعاطف  یرابطه  ،یالتیتشک
بود که    دهیتن  التیدر تاروپود تشک  چنان  یی، محبت داشته باشم. اقتدارگرااحساس مهر و  
شد که    ج یدر سازمان را  یکم هنجار. کمبودمبرا از هر گونه خطا    یالتیتشکانگار مسئول  

 
 . 4۸، صفحه  اهلل میثمیلطفها که رفتند«، از  برگرفته از کتاب»آن  1.
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گو سازمان را پاسخ یباال یهاکه ردهجای آن به  پنداشتی را نادرست م ی زیچ یاگر عضو
دامن   مکند،  را  ع  یشهیر  ،بایستمی  او.  گرفتیخودش  خود جست  یبیهر  در  وجو را 

 .  پرداختی انتقاد از خود مبه  ستیبای کرد. پس ممی
تقی  ، با همگرایی سه عضو مرکزیت سازمان، محمد 13۵3در »جزوه سبز« که در سال  

آرامشهرام،   شریف   بهرام  مجید  باره  واقفیو  در  بود،  شده  اتوریته نوشته  بر  ی  حاکم  ی 
 خوانیم:سازمان چنین می 

مرکزتشکیل سازمان  نخست  یهاسال  در - نداشت.    یتساو  تی، در  نظر وجود 
داشته و    تیحاکمنژاد  و سپس محمدحنیف )عبدالرضا نیک بین(    یعبدنظرات  
  و رضا (  )علی باکریمانند بهروز    ایاند  شده  یمرکزکه بعداً وارد جمع    یافراد

اگر   ایو    نداشتند  یبودند و با آن مخالفت حل شده    ستمیکامالً در س  ()رضایی
  ده یطرز فکر مخالفشان کوب ،تیمرکزورود بهدر آستانه   ایداشتند قبالً  یمخالفت

بدیعمانند    شدیم بهمن    زادگاناصغر  به یبازرگانو    ستم یس  کی  بیترت  نیا. 
  ح یقابل تصحمخالف کوچک    انیجر  کیوجود آمده بود که با  به  یقورهبری  

انبود و باالخره     شد ی نم  گریشده بود که د  دهیچیوضع پ  یقدراواخر به   نیدر 
 1کرد... یکار

  یی نقش بسزا  «جزوه سبز»و نگارش    بندیجمع در  تقی شهرام  شخص محمد که  این   با
  ، دکنمی  رهبران نخست سازمان را نقد   یخود محورانه   یته یباال اتور  ینوشته داشت و با 

تقی  محمد  برد.کار میرا به   تهیاتورهمان  کرد  در دورانی که خود سازمان را رهبری می  اواما  
آرامشهرام   بهرام  خود  و  مخالف  نظرات  به،  سرکرا  از چیسرپند.  کردمی   وبشدت  ی 
 .فتندتای را بر نم یعضو چیهنافرمانی و  یرقابت مواز ،مرکزیت هایخواست 

 

 بود؟ گرا باطت   یفرقه کیسازمان  ا یآ

  بوده است که بهمن   گذارر یو تأث  ریگچنان چشم  نیدر سازمان مجاهد  یرهبر  یته یاتور
 یگریباطن التیتشک  کی  را  نی سازمان مجاهد  ،یمرکز  یته یکم  نیشیعضو پ  ،یبازرگان
 .داندی حسن صباح م با گروه فیردهم

  ظاهر و باطن وجود   نید و احکام قرآن ات یآ  یبرا  کهن یااعتقاد به  یعنی  ،یگریباط ن
    ات یآ   یبرتر شمرده و مراد اصل  ش قرآن را از ظاهر  اتیباطن آ  مکتب،   نیا  روانیپدارد.  

 
 .مضمونبه  نقل  -   ۸2صفحه    «،جزوه سبزتشکیالتی »ی دروننوشته برگرفته از    1.
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داشت،   ییشه یاند   نی که چن  هیلیاسماع  یبار فرقه  نی. اولنددانستمی شان  باطناحکام را    و
آن پس، باطننام    یاطنب از  به یگرفت.  م  یگروه  ا یهر شخص  گرا  که    شد ی نسبت داده 

  ی باطن  یبود و بر معنا  ینیاحکام د  ای ث یو احاد  اتیآ  یظاهر  یبه انکار معنامتهم    ایمعتقد  
 کرد. می   دیآن تأک

آن   آیات    نژادف یمحمد حنسازمان مجاهدین و در رأس  باطنی برای  معانی  هرگز 
نبود. حنیف  را بیرون نژاد می قرآن قائل  منطبق بر علم روز  آیات قرآن معانی  از  کوشید 

شان را درک  سراغ آیات قرآن رفت و عمق ی علمی به بکشد. او معتقد بود که باید با توشه 
ت که اعتقاد  های قرآن با علم در تعارض نیستند. این بدان معناسکرد و فهمید که گفته

های مذهبی بوده است. نژاد مشروط بر عقالنی و علمی بودن احکام و فرمانمذهبی حنیف 
ها  آن شد دیگر به اگر وی در چند مورد غیر علمی بودن آیات و احکام برایش آشکار می 

 پایبند نبود. 
 گراها در حکمت آیات و احکام تردید نداشتند اما معانی ظاهریدر حالی که باطنی

 قایل بودند. ها آن   را قبول نداشتند و خود معانی باطنی برایها نآ
ی رهبری در سازمان مجاهدین اقتدار رهبران یک فرقه را تداعی حتا اگر اتوریته 

 گرا نبوده است.ی اندیشه باطنی کند، این سازمان در حوزه
ایدئولوژی فعالیت ی  سازمان در راستای پیدا کردن رهنمودی برای مبارزه، درحوزه

پاسخ الزم را  ها  آن   وجو پرداخت. هنگامی که ازجستکرد. در آغاز، در منابع دینی بهمی
به از پشتنگرفت،  پرهیز  برای  آورد.  مارکسیسم روی  بهمطالعه  اعتقادات مذهبی، کردن 

های مارکسیستی را از دل متون مذهبی نیز بیرون بکشد. همان  کوشید مفاهیم و رهنمود
سوی  سوق دادن تفکر جمعی سازمان به ها به انجام نرسید. همین کنشری که هرگز به کا

سکوالریسم انجامید و تدوین یک ایدئولوژی پایدار در سازمان نا تمام ماند. هیچ یک از  
عنوان یک منبع قابل قبول و غیر قابل تغییر  های ایدئولوژیک سازمان به ها و کتابجزوه

سازمان مجاهدین ایدئولوژی تولید کرده بود چارچوبی پایدار درست  معرفی نشده است. اگر  
می  شکل  آن  حول  سازمان  چیز  همه  که  بود  سازمان  شده  فعالیت  درازای  در  گرفت. 

مارکسیسم  ی ایدئولوژی هستیم که تا رسیدن به مجاهدین ما شاهد حرکتی پویا در زمینه 
 ادامه یافت.  
 در   یرهبر  گاهیجا  از    یشد، ناش  انیکه ب    یالتیدرون تشک  یرابطه  از    یمهم  بخش

اعضا    گرید  ت یاز هو  یکه هر عضو  زیرزمینی سازمان    کیاست. در    یسازمان مخف  کی
 یرهبر  ییکه افراد گروه، فرمانروا  دکنمی   جاب یخود و نا خواسته ا  یاست، بخودخبر  بی



 

 ک یدموکرات سمیسانترال  301

. در  ردیگی شکل م  انهیاست که مخف  یو گروه  سازمانهر    یهای ژگیاز و  نیا.  رندیرا بپذ
.  بردیکار مرا به  تیمرکز  یهاو گروه خواسته  ردیگی م  میتصم  تیمرکز  ،یک سازمان مخفی

گروه    ن یا  یکه در بدنه   یافراد  ایندارد، نظر فرد  آزاد وجود    گویوگفت   یاز آنجا که جا
داشته   وجودتواند ی نم یالتیتشک  نی در چن کی. روابط دموکراتشودی م  دهیهستند کمتر شن

  مسئوالن و    یرهبر  نش یدارا هستند و گزاز ابتدا  را    گاهیجا  نیباالتر  ،گذارانبنیان   را یباشد. ز
که    دکنمی  حکم  یینوشته پس قانون نا.  ردیگیسازمان بر اساس انتخابات آزاد صورت نم

 باشند. یفرمان رهبرهاعضا گوش ب
  سم یراهکار سانترال ک،یدموکرات ریغ یوه یش نی غلبه بر ا یبرا نیسازمان مجاهد در
 شده بود.   پیشنهاد کیدموکرات
 

ال  کیدموکرات سمیسانیی

سانترال  ک،یدموکرات  سمیسانترال کلمه  دو  از  دموکراس  سمیمرکب  سانترال  یو   سمیاست. 
ا   ی و دموکراس  ییمرکزگرا  یمعنابه  پودر بحث و گفت   یآزاد  یمعنبه   نجایدر  از    ش یگو 

یک    ساختار  یاداره   یبرا  نیبار توسط لن  نیاول  کیدموکرات  یسماست. سانترال  یریگمیتصم
و درون    یدرون حزب  یهااست که در بحث  یمعن  نیااصل به   نی شد. ا  ف یتعر  ی حزب انقالب

که  اینپس از  اما    بر اساس آن انجام شود   یریگم یحاکم بوده تصم  ی دموکراس  د یبا  یسازمان
اعضا    یهمه  یاز آن برا  تیتبعگیری کرد،  ی تصمیمبرسر خطوط مشخصاعضا،    تیاکثر
 است.الزم 

حزب    ایسازمان و    کیدر    یجمع  یریگمیامکان تصم  دیبا  کیدموکرات  سمیسانترال  در
بحث و    عیهر موضو  رامونیتوان پ  یم  یها و احزاب علنداشته باشد. در سازمان وجود  

نظر   با نظر خواهتبادل  اعضا، خواست  یکرد.  تا  آشکار می   تی اکثر  یه از    ی خط مششود 
از    یکه نظر خواه  یسازمان مخف  کیدر  اما    شود  میسبر اساس آن ترحزب    ایسازمان  

کامال    طی. در شراستین  کیدموکرات  سمیسانترال  یبرا  ییجااعضا ناممکن است،    یهمه
مجاهد  یمخف بود،    یجمع  یریگمیتصمکه    نیسازمان  ممکن  اصل  سازمان  این  نا 

بحث  نیچنددر   .کردمیمعرفی خود  یالتیاصول تشکاز  یکیرا  کیدموکرات میسسانترال
سازمان«،   یکارنامه دو ساله   ی »بررس  ای  «کیاستراتژ  یهابحث »  مانند  یدرون سازمان

حوزه   ینظرخواه چند  در  بحث،  مورد  موضوع  ا   یالتیتشک   یدر  شد.  ها حوزه  نیانجام 
اندک  نشیگز بودند و شمار  اعضا  یشده  آن    یاز    بندی جمع شرکت داشتند.  سازمان در 

 توانی . مافتییم  میدر تمام سازمان تعم  ی سازمان،رهبر  د ییها پس از تأحوزه  نی نظرات ا
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 یمعنابه  تیکدموکرا  سمیدر سازمان وجود داشت، اما سانترال  یاز دموکراس  ییهاگفت جلوه 
کرد.  خود انتقاد میاز    ،یعضو رهبر  ایمسئول گروه و    یسازمان، گاه  نیآن نبود. در ا  یواقع

شدند،  داده میمهم شرکت    یضوع مو  یبرا  یریگمیتصماز کادرها نیز در    یشمارانگشت
 . دادی مارائه سازمان   یقابل اجرا را برانظری که   سازمان بود  تیاما دست آخر، مرکز

 

 ، یکه تاز میدان تفی شهراممحمد 

  ی رضا سپاسعلیو  س شناحق  ابتر انی،ـحرو ینـ، حس13۵0ی های نخست دههدر سال
با  ها  آن   .نددبو   رکشواز    رجخادر  سه  هر  سازمان،    قدیمی  یهادرکااز   بودند که  کسانی 

سازمان  پشتوانه  در  مدت  دراز  تجربیات  برابر    توانستندی می  اقدامات  در  از  بخش  آن 
  کردند، که با خشونت از موضع تشکیالتی خود دفاع می ،  و بهرام آرام  تقی شهراممحمد

 لیبا مسا شانبودن  ریسو و درگ  یکاز  رجخاو   خلدا منظم طتباار انایستادگی کنند. فقد
  ، سازمان  یکمک براو جلب    هاو یتدارکات، اداره راد  ،غاتیتبل  لیسازمان از قب  یپشت جبهه 

 دانیم  تازکهی  ، در داخل کشورتقی شهراممحمد   ب،یترتن یبد   رانده بود.  هیحاشرا بهها  آن
حذف فیزیکی رقیبان سیاسی که خارج از عرف سازمان بود نیز بدون هر بود.  در سازمان  

 مانعی اتفاق افتاد. 
سر    کی  ،خود، جسارت و هوشمندی  دانش  ،جربهتتکیه بر  با  بدیهی بود که شهرام 

های . او با تکیه بر ویژگیدر داخل کشور باالتر بود التیتشک یاعضابسیاری گردن از  و
مدار داشت  یی ده ساله در یک سازمان دین خود، سکان یک تحول تاریخی را که ریشه 

 برد. را تا تغییر ایدئولوژی در سازمان پیش  دست گرفت و آنبه 
 

 قدرت در ایران شد؟ بهآیا تغیی  ایدئولوژی مانع رسیدن مجاهدین 

صورت نگرفته بود آنگاه  در سازمان مجاهدین  بر این باورند که اگر تغییر ایدئولوژی    رخیب
دولت   و  افتادنمی جامعه  ترین اقشار  دست عقب افتادهبه   13۵7سرنوشت قیام مردم در سال  

 . گرفتمجاهدین پا می 

  بود و بخشی از هواداران گرچه سازمان مجاهدین دستخوش تغییر ایدئولوژی شده  
باور خود را از دست داده بود، اما سازمان مجاهدین مذهبی در جریان قیام، حضور  دین

گذاران سازمان را ی اسالمی راه بنیانفعال داشت. این سازمان که مدعی بود با اندیشه 
 قدرت برسد.  های مردم را چنان بسیج کند که به د، چرا نتوانست توده کنمی دنبال
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سر برده بود و فاقد نیروهای علنی سازمان هسالیان دراز زیر چکمه دیکتاتوری بایران،  
. تنها نیروهای مبارز چریکی بودند که با جنگ و گریز و یافته سیاسی و احزاب مردمی بود

نماد صداهای در گلو بسیار،  تلفات  آتش دادن  بودند. وقتی دژ مانده و  زیر خاکستر  های 
شد. مردم رنج    ورشعله محکم رژیم شاه ترک برداشت، اعتراضات و اعتصابات سراسری  

ه عمدتا درگیر توهمات عمیق ذهنی بودند دنبال روحانیون راه افتادند تا انقالب  یی ککشیده
های نا آگاه همین توده مند شوند.  هبهرش  برسانند و از دستاوردها   ساحلی آرامخود را به

اتفاقاتی که بیرون  ،مذهبی بر امواج انقالب سوار شوند. همزماننیروهای کمک کردند تا 
قای خمینی از عراق بیرون رانده  آاگر  تغییر داد.مرزهای ایران رخ داد نیز مسیر انقالب را 

ی ضد کمونیست  غربی، این چهره شد، اگر کشورهای  فرانسه برده نمی شد، اگر او به نمی
گوا کنفرانس  در  و  بودند  نکرده  کشف  حمایت  درا  مورد  قرار    یغربکشورهای  لوپ 

مسیر درست خود ادامه  یافت و به گرفت، آنوقت انقالب، رهبران واقعی خود را باز می نمی
آقای خمینی  . غرب،  خیال غرب از سقوط شاه آسوده شد ،با کشف آقای خمینیاما  دادمی

پر و بال داد تا جمهوری اسالمی به عنوان سدی  او ها قرار داد و به را در مرکز توجه رسانه 
های  سیاست درستی بر این باور بود که  در برابر نفوذ کمونیسم در ایران بر قرار شود. غرب به 

  1 خواهد یافت.شاه ادامه زمان حتا بهتر از نظام اسالمی ضد کمونیستی 

 کهفارغ از اینی خود،  استراتژی و ایدئولوژ  و  ساختار تشکیالتی  سازمان مجاهدین، با
نفع خود  را به قیام  توانست سرنوشت  گرفت یا نه، نمی تغییر ایدئولوژی در آن صورت می 

چن بزند.  به ن ارقم  مسلمان  مجاهدین  رجویکه  مسعود  نتوانستند  رهبری  دولت ،  در  حتا 
بازرگان با،  مهندس  کنند  پیدا  مقامی  و  جایگاه  از  ها  آن   کهاین   هیچ  ی نامه بربسیاری 

 پیشانی ساییدند ولی  روحانیت  بارگاه به  کنار گذاشته بودند و حتا سازمان را   آموزشی
 نتیجه بود. بی   برای سهم داشتن در قدرتشان هاتالش 

 ادبیات  «،روشنفکران مذهبی»بسیاری از    ،مارکسیست شدن مجاهدین  زپیش احتا  
مارکسیستی قلمداد   را غیر اسالمی، چپی یا  همین خاطر، به کردند.  میآموزشی سازمان 

به  بازرگان  رهبری مسعود رجویمجاهدین مذهبی  اعتماد دولت  مورد  نماد    نیز  ملی  که 
ها هر دو دشمن  مجاهدین و کمونیستبود، قرار نگرفت. وانگهی  های آن زمان  مذهبی

 
دهد که آمریکا، ساواک و وابستگان  وضوح نشان میبه   (Mission to Tehran)  خاطرات ژنرال هایزر  1.

شاپور ایجاد جمهوری اسالمی بر حذر داشت. وفاداری ارتش بهرژیم سابق را از هر گونه کارشکنی در مسیر  
خضوع در برابر دست اندرکاران نظام اسالمی واداشت تا این نظام، تغییر جهت داد و ارتش را به را بختیار

 فارغ از هر خطری اعم از کودتا و یا ترور رهبرانش، سامان بگیرد. 
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ایران به منافع غرب   بزنگاه قیام مردمیآمدند.  حساب می در  کشورهای غربی ،  13۵7در 
تنها با  نه    را نداشتند. مجاهدینگرا از نوع اسالمی و یا کمونیستی  هرگز تحمل دولتی چپ

در صحنه بودند بلکه تعدادی از کارگزاران   «مرگ بر امپریالیسم آمریکا»  شعار محوری
آمریکا    ،آمریکا را در ایران ترور کرده بودند. ساده اندیشی است که بگوییم در مقطع انقالب

آنمی بیاید و یا ساواک  بلند کند و بر    انگذاشت ارتش با مجاهدین کنار  را روی دست 
اعمال نفوذ غرب در راستای منافعی که در ایران با توجه به   اینبنابر  ی قدرت بنشاند.  اریکه

 رسیدند.  قدرت نمی ولوژی صورت نگرفته بود، مجاهدین به ئو منطقه دارد حتا اگر تغییر اید
گمانه  برخی  و  زنیاگر  بود  درآمده  آب  از  درست  مجاهدها  بهمن قیام    نیسازمان 

. دیدی را م یو آزاد یدموکراس ی رو رانیا ایآ  دیرسی قدرت مبه کرد و می یرا رهبر 13۵7
  ؟ داشت یخوانهم یاجتماع یهایو آزاد یبا دموکراس نیمجاهد یکدام آموزش و تجربه 

ا   کدام به   کیدئولوژیانقالب  بهتا  آزاد  یدموکراسحال  اسالم    دهیرس  یو  گرچه  است. 
اداره کشور بازهم رنگ و   یوهیو ش  یمندقانون  متفاوت از اسالم فقها بود اما   نیمجاهد

. حتا اگر  دیچیپی بر تارو پود قانون م یاز احکام اله  ییکرد و عصارهمی  دایپ ی اسالم  یرو
سکوالر داشته باشد،    یپا را فراتر بگذارد و حکومت  خواستی مدار مدین   نیمجاهد  تیمرکز
. سازمان هوادارش بودند  نیا  یمدار خاطر دینکه به داشت    یمذهباقشار  ی برای  پاسخچه  
کشور  داده سرنوشت    یهمگان  یپرس همهو شرط تن به   دیبدون ق  توانستندی م  ن یمجاهد  ایآ

  ی رهبربه   یمذهب  نیکرد سازمان مجاهدعمل  ؟از انتخابات آزاد بسپارند ده آمبر  یقانونرا به 
  ن یسازمان مجاهدمطلق در    یاثبات رسانده است. فردپرست را به خالف آن   ،یمسعود رجو

تبع فرقهگرایش  غیتبل  د،یدر  فرمانبردار  انهیگراهای  از  بی  یو  چرا  و    ی هاخواست چون 
  ی ریسازمان، همه تصو  یدر سطح اعضاآزاد  نبود انتخابات  و  العمر  مادام  یرهبر  ،یرهبر

خراش . شعار گوش افتییمتحقق   دند، یرسی قدرت مبه   ن یکه اگر مجاهد  ییاست از الگو
 شکفت،یرا تا بناگوش م  نیرهبر مجاهد  یکه همواره چهره  «رانیا  یرجو  ،یرجو  رانی»ا

. پس در دهدیم  شیملت را نما  کی  گرفتن   دهیسازمان و ناد  نیارهبری    ینیبخودبزرگ
را د  یمذهب  ن یکه مجاهد  یحکومت اراده  ده یخوابش  اراده  ییبودند هر  رهبر یک    یجز 

 باز همبودند،   دهیقدرت رسبه   نیکه مجاهد  یرانیزوال بود. آنگاه در اخودکامه محکوم به 
 . زدی سرنوشت کشور را رقم م نفرکی

 انیسال  یو با استبداد و خودکامگ  دند یقدرت رسکه به   یالببارز رهبران انق  یهانمونه 
 . ارندیکردند بس یرانحکم یدراز
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 انقالی  یا توطئه ساواک؟  تفی شهرامفرار 
 از زندان ساری، کنشر

در برابر نفوذ    یویژه آمریکا بود سدغرب و به  یهااستیسوابسته به   ییشاه که مهره   میرژ
 یشورو ریدر اتحاد جماهی  ستیکمونهای  انقالب .  رفتی شمار مبه   انه یدر خاورم  سمیکمون

ها قدرت را در این دو سرزمین پهناور  نتیجه رسیده بود و کمونیست به   نیو کشور پهناور چ
  دن یتب رسکاسترو در کوبا به  دلیف  یروزیبا پ  نیالت  یآمریکا  یهاکشور  قبضه کرده بودند.

آور مرگشان  یکه برا  سمیوحشت کموناز    ییداران اروپایه گرفتار بودند سرما  سمیالیسوسبه 
 یستیالیاروپا احزاب سوس  یو شمال  یمرکز  یها تن دادند و در کشور  سمیالیتب سوسبود، به
در   یستیونخت کوشا بودند. احزاب کمس  جستند،یخود را در مسند قدرت م  گاهیکه جا

  ها ست ی. کمونندکردرا قبضه می   یاسیسقدرت    یگریبعد از د  یکی  ،یجنوب شرق  یایآس
دست نشانده    میرژ  یخطر را برانیز زنگ    رانیا  بودند و در  یشرویدر همه جا در حال پ

به  کمونشاه  که  چرا  بودند.  آورده  در  برابر  ،سمیصدا  و  بازستان  یعدالت  حقوق    ی و 
 . افتییکشان راه مزحمتمند  وز رآ  یهادلداد و به داران وعده مییه اکشان را از سرمزحمت

در    ،حاتیتسل  نیتر  شرفتهیبا پ  اش،یمو نظا  یسیپل  یروین  تیاز شاه و تقو  یبانیپشت
غارت نفت  را نیز با  ها  آن   یابهکه  این   بود. ضمن غرب    یستیضد کمون  است یس  یراستا

از   شیببمراتب    رانیدر ا  سمیاز گسترش کمون   اه ش  می. هراس رژندکردمی   نی تأم  رانیا
نهراس  از  شاه،  بود.    یمذهب  یهارویاش  نرژیم  کمک  یمذهب  یهارویحضور    ی برا  ی را 

 یهاکمک  شان روی آورد.تیتقورو به از این  ،دانستخود می  یستیضد کمون یهااست یس
ضد    غاتیاو با تبل  ردنآوا کو هم    علی شریعتی  به  ادند  ارشاد، میدان   نهیحسساواک به 

راه کمون  ی استیس  م،یرژ  یستیکمون ازدایی  سمیبود که در  م  رانیاز  . بسط و  شدیدنبال 
گرفتن   یمزدورو به   ه یعلم  یهاحوزه   یو توسعه  یعزادار  یهائتیگسترش مساجد و ه

 صورتچپ  جوانان به   شیخاطر مبارزه با گراه همه ب  ،یمذهب  نیو مبلغ  ونیاز روحان  یبخش
 بلکه   کرداحساس خطر نمی   تنهانه    یمذهب یهارو یاز ن   میآشکار بود که رژ    .گرفتیم

 دانست. های چپ میگرایش یبرا یرا پادزهر شانوجود
این محمد   بنابر  شهرام  اگر  پیشتقی  پیشاهنگ  و گسترشرا  ایدئولوژی  تغییر    برد 

بدانیم، شایعه  آمدن جمهوری  مارکسیسم در سازمان مجاهدین  از روی کار  یی که پس 
ره فرار وی از زندان ساری رواج داده بودند، پنداری مغرضانه بیش نیست. بر  اسالمی در با

 نیآورد تا در سازمان مجاهد  رونیرا از زندان بتقی شهرام  محمد   ،ساواک" اساس این شایعه
 . "ی نیروهای مبارز مذهبی را تضعیف کندو جبهه  مذهب بنشاند جایبهرا  سمیمارکس
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  ی خوانهم  شاه در زمان    یجار   یهااست یکرد ساواک و سبا عمل این گمانه زنی هرگز  
  گاه یدر جادانست که تر از آن می در ارزیابی خود، نیروهای مذهبی را ناتوانساواک  ندارد.
مردم سوار شوند.   یگسترده یها یی بر موج نارضا  ایو  رندیشاه قرارگ میمبارزه با رژ یاصل

گرایانه و های چپداد تا سدی در برابر گرایش های مذهبی را خود پروبال میساواک گروه
فعاالن  در برخورد با فعاالن مذهبی، نرمش بیشتری نسبت به   بنابر این کمونیستی باشند.  

از برخوردش تر  توزانه کینه تر و  خشن  اریبس  چپیهارویبرخوردساواک با نداد.  چپ نشان می 
شدگان تعداد اعدام ی ومذهب انیزندانچپ نسبت به انیزندانتعداد بود.  یمذهب یهارویبا ن
 ادعا است.   نی ا بر گواه ،یاعدام افراد مذهب  ییاستثنا ردموانسبت به چپ  یهارویاز ن

سربازجویان ساواک، روزی به بند نیروهای چپ در  ، رسولی، یکی از  13۵۵در سال  
م«. در کنمی  »هرکس اظهار ندامت کند، همین جا آزادش  زندان اوین رفت و پیام داد که

ها رفت و همین پیام را این بند هیچکس به چنین کاری تن نداد. سپس او به بند مذهبی
  و تقاضای عفو از  مبارزهدن بهکربا پشت  داد. شماری از زندانیان دست بلند کردند. ایشان 

  ی راه انداخته بود برا  واکساکه    »شاها سپاس«شاهنشاه« در مراسم  یملوکانه   شگاهی»پ
 دعا بردند. دست به  حضرتیسالمت اعل

 ،عراقچی،  مهدی  ،  قریشیرجاییدر بین کسانی که اظهار  ندامت کردند محمدعلی  
  ساواک  1شدند. می    دیده   محمدباقر انواری   و   اسداهلل الجوردی  ،اهلل عسگراوالدیحبیب

 دید. برای ادامه مبارزه نمی     ییاراده    آنانزیرا در  را آزاد کرد  ها  آن     خدمتیپاس این خوش به 
ها« در زندان، کسانی که حکم زندانشان پایان یافته بود و آزاد  ک ش»ملی هنگام،    نیدر هم
  و چپ،   یمذهب  ریغ  یهاسازمان یاز اعضا  یاریبسشدند همه از نیروهای چپ بودند.  نمی
زندانهمه فشارهای  می   ی  تحمل  ورا  برایخودبه   کردند  مبارزهادامه   سازی  از   ی    پس 

 پرداختند. آزادی می 
 

 خلق  نیانشعاب خزنده در سازمان مجاهد 

  بیشترین تعداد از اعضای سازمان در داخل زندان به  13۵0 وریشهر یهایریاز دستگ پس
سازماندهی و آموزش تشکیالتی روی آوردند تا خود را برای روزهای پس از زندان آماده 

ی آگاهی بخشی که از ابتدای تشکیل سازمان اعتقادت اعضا را صیقل  هاآموزش رند.  نگهدا

 
 گوی نگارنده با حسن راهی برگرفته از گفت  .1
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ها به تدریج اعتقادات مذهبی  ی ایدئولوژی در زندانگو در زمینه وداده بود و مطالعه و گفت
 گرایی را افزایش داد. رنگ کرد و علمبسیاری از اعضا را کم

از گسترش شدت بودند، به  ماندهباقیچنان مذهبی ی از اعضای سازمان که همبخش
در زندان قصر چندین ماه در    موسی خیابانی .نددر هراس بودسازمان  در    ژیتغییر ایدئولو

 پیوست.   گروه مذهبی رجویسر برد تا دست آخر به گیری به افسردگی و گوشه
که در زندان قصر و سپس در اوین زندانی بود، رهبری گروه مذهبی    یمسعود رجو

اطالع اعضای  ی مذهبی خود را به های گوناگون، وجود هستهدست گرفت و از راه را به 
زمان، برخی از زندانیانی که از جاهای دیگر  رساند. همهای دیگر میمجاهدین در زندان 

ها را در شدهی مارکسیستکفه ها  آن   شدند نیز تغییر عقیده داده بودند. اوین منتقل می به 
 کردند. زندان سنگین می 

وارد  اوین  برخی از اعضای مجاهدین که تغییر ایدئولوژی داده بودند به زندان    یوقت
گروه  می به   ی مذهبشدند،    ه بهان   یبراکه  ست  خوای مها  آن   از  یرجو  یرهبرمجاهدین 

فوج  اما    اند خودداری کننداز اعالم اینکه مارکسیست شده اسالمی    بنیادگرایانندادن به 
 کرد.  پنهانش  که بتوان آن بود، بیش از هاگرامارکسیست

 های ها، یکی دارای گرایشحضور این دو گروه از اعضای پیشین مجاهدین در زندان
یی را در سازمان کلید زد که پس از چند  مارکسیستی و دیگری مذهبی، انشعاب خزنده 

ی سال، با سقوط رژیم شاه و آزادی زندانیان سیاسی خود را نشان داد. سازمان به دو شاخه 
مارکسیستیعمده شاخه  از  شد.  تقسیم  مذهبی  مجاهدین  و  مارکسیست  مجاهدین   ی 

. در مجاهدین مذهبی 1ه پیکار، آرمان و نبرد بیرون آمدند سازمان در ادامه فعالیتش، سه گرو
یدا  پ  اهلل میثمی و اقلیت با محور بودن لطف  نیز دو طیف اکثریت به رهبری مسعود رجوی 

  1344شدند. هریک از این دو طیف مدعی ادامه راه مبارزاتی سازمانی بودند که در سال  
 در و   شد  همسو مذهبی  -ملی فعاالن با قیام، از پس  میثمی گروه گذاری شده بود.نیانب

 . داد ادامه فرهنگی و سیاسی فعالیت به طلبان،ی اصالحجرگه  در آن از پس هایسال

 

 
 ها در صفحات بعد بیان شده است. . چگونگی پیدایش این گروه 1
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ی مسعود رجوی  سازمان مذهت  مجاهدین به رهی 

طلبی خود را در میان  ، برتری13۵0های شهریوردر دوران پیش از دستگیری  مسعود رجوی
آویز که پیش  کادرهای تشکیالتی بارها نشان داده بود. وی در دوران زندان با این دست 

مانده از  ی رهبری اعضای باقیاز آن عضو مرکزیت سازمان بوده است، خود را شایسته 
یی را که تغییر عقیده  ری در زندان توانست عدهدانست. رجوی با تالش بسیاسازمان می 

ی نداده بودند یا در جریان دگردیسی اعتقادی متزلزل بودند دور هم جمع کند و برای ادامه 
 دست گیرد. شان را به فعالیت تشکیالتی به روال پیشین، رهبری

های شخصیتی مسعود رجوی و جایگاه برتری که همواره برای  با توجه به ویژگی 
 ی وی را برای بازسازی سازمان و رهبریش،توان انگیزهد در سازمان قایل بود، نمیخو

 حراست از ایدئولوژی مذهبی سازمان مجاهدین دانست.  
، همراه با برخی  که زندانیان سیاسی آزاد شدند. مسعود رجوی  13۵7ی قیام  در آستانه 

بازار سیاسی آن روزها   مه حضور خود را در آشفته افراد قدیمی سازمان با پخش چند جارنا
 نگاران و  یاسر عرفات  رهبر سازمان هایی  برای »امام خمینی«،  روزنامه اعالم کردند. پیام 

   1و موسی خیابانی   ها از سوی مسعود رجویبخش فلسطین نیز فرستادند. این پیام آزادی
 عنوان نمایندگان »مجاهدین آزاد شده از زندان« امضا شده بود.  به 

، یک روز پس از اعالم پیروزی قیام مردم، »سازمان مجاهدین 13۵7بهمن    23در  
کرد موجودیت خود را  گذاران این سازمان معرفی می خلق ایران« که خود را وارث بنیان

 14ند. با شرکت مسعود رجوی و  اعالم کرد و مردم را به عضویت در این سازمان فراخوا
پیشین وی در زندان، یک جمع مرکزی تشکیل شد. موسی خیابانی یاران  از  ، علی  تن 

مهدی  زرکش حیاتیچیابریشم،  محمد  داوری ،  عباس  ابراهیم  ،  سعادتی،  محمدرضا   ،
و پنج عضو دیگر، رهبری سازمان را در دست    ، محسن رضایینژاد، احمد حنیف ذاکری

یمی سازمان دوست، از اعضای قدمکرم  و حبیب  زاده، نبی معظمیگرفتند. نصراهلل اسماعیل
 ی نزدیک به رهبری به فعالیت خود ادامه دادند. بدیهی است که فرادستی نیز در دایره

 
دانشکده علوم دانشگاه تهران    یکه دانشجو  یمتولد شد. زمان  زیدر تبر  1326در سال    یابانیخ  یموس  1.

بازگشت ی و  نیفلسط  یهاگاهیپا  در ی  کیدر آمد. او پس از آموزش چر  نیدر سازمان مجاهد  تیعضوبه  بود

حبس ابد تبدیل شد. موسی  به درجه تخفیف،دستگیر شد. حکم اعدام او با یک  13۵0ایران در شهریور به

کرد. مجاهدین مذهبی را رهبری میسازمان    ،یمسعود رجو، در کنار  13۵7پس از آزادی از زندان در سال  

   باخت. جان  شگاه مخفیبهسپاه پاسداران  یورش افراد  در    1360بهمن  19در    موسی خیابانی
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    1 جای خود باقی بود.در رهبری این گروه به  مسعود رجوی
اوج خود ایران به اعالم موجودیت این گروه در زمانی که قیام سراسری و مردمی در 

آموزان قرار گرفت. ویژه جوانان و دانشجویان و دانشبه   ،رسیده بود، مورد استقبال بسیاری
ی کشته شدن مجید  بسیاری از اقشار مذهبی که از گرایش مارکسیستی مجاهدین و فاجعه 

واقفی، ناراحت بودند نیز بازگشت مجاهدین مذهبی را به صحنه مبارزه به فال نیک شریف 
 گرفتند و به یاریش شتافتند.  

 ی اریبس  به سرعت رشد کرد. افراد  یمسعود رجو  یبا رهبر  نیتازه مجاهد  التیتشک
  سازمان درآمدند. در مدت   ن یدر ا  تیبه عضو  زیو کسبه ن  انیکارمندان، بازار  کارگران،  از

ها  کوتاهی، مجاهدین مذهبی در جایگاه بزرگترین رقیب سیاسی روحانیون و ملی مذهبی 
 قرار گرفتند. 

 دانست، تالشرهبری این سازمان که دستیابی به قدرت حکومتی را حق خود می 
کار برد. سرانجام، آشوب موجود به ی سیاسی و پر بسیاری را برای بیرون راندن رقبا از صحنه 

های سیاسی پارچه در دست گرفتند و گروهبا اتکا به عامه مردم، قدرت را یکروحانیون،  
 در زمان شاه بودند، یکی پس از دیگری قلع و   ی مبارزاتیپشتوانه  که دارای  را 

 قمع کردند.  
گذاران آن  مدعی ادامه راه بنیان  13۵7سازمان نوپای مجاهدین گرچه بعد از قیام  

های مبارزاتی پیشین را دگرگون کرد. چرخش این سازمان  مه ی برناسازمان بود اما همه
نسبت به گذشته چنان بود که تقریبا همه ادبیات آموزشی و تولیدات فرهنگی پیشین، از  

های آموزشی در این سازمان کنار گذاشته شد. بازگشت به مذهب سنتی به عنوان  برنامه 
 اندهی غیر دموکراتیک این سازمان،یک وسیله تبلیغاتی و پوپولیستی پر رنگ شد. در سازم

العمر یک رقیب، جایگاه رهبر مادامپرداز بی در نقش رهبر و فرمانده و ایده   مسعود رجوی
 خود اختصاص داد.ی ایدئولوژیک را به فرقه

 
شغل به  ، هنگامی که1347دنیا آمد. او در  به  در جهرم  در یک خانواده روحانی  1324در سال    نبی معظمی .  1

هنگام آموزش در پایگاه فلسطینی   13۵0پیوست. در  »سازمان مجاهدین خلق«  به  معلمی اشتغال داشت 

بازگشت از  پس  نبی  مجروح شد.  هنگام به  در سوریه،  و  کرد  برق شرکت  انفجار دکل  گروه  در  ایران 

حبس ابد کاهش یافت. پس از آزادی از زندان شیراز در سال به  دستگیری، زخمی شد. حکم اعدام او بعدا

در درگیری با مأموران جمهوری اسالمی    1361« پیوست و در بهار    گروه »مجاهدین رجویبه  ،13۵7

 جان باخت. 
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 الیی ی درون تشکو فجایع  ها ترور                         

 

 جواد سعیدی محمد ترور  

  نام محمد جواد به یترور فرددر سازمان مربوط است به یکیزیف هیتصف ایقتل و  نینخست
 یبافندگشغل  در بازار تهران به   1343که از سال    زدی  در  1311)حالج نسب( متولد    یدیسع

 ت«یروحانشده بود و در گروه » بازار و    یریعضوگ  نژادفیاشتغال داشت. او توسط محمد حن
  ی که مخفبود    یافراد  نیاز نخست  یدی، سع13۵0وریشهر  یکرد. پس از ضربه می  تیفعال
  شد.  

  داد و از چنگ   ب یان ساواک را فرمامور  ییرضا رضاکه  این   پس از ،  13۵0  زییپا  در
شد. ورود رضا  ی بود، مخف  دهیتدارک د   یدیکه جواد سع  ییدر خانه   یمدت  ،ختیگرها  آن
  و ساز بود. امسئله    یدیجواد سع  یبرا  بود که   ی سازمان، ازجمله مسائل  تیمرکزبه   ییرضا
 :گفته بود فاضل محسن ،مسئول خودبه 

 . ک شمینم گریدها افتاده و من  کار در سازمان دست بچه -
  نظر او در    یبرا  یتا جرم کمتر  دکنمی  یساواک معرفخود را بهکه  گفته بود    یو

 13۵1  در اواخر سال    ی دیمنصرف کند. سع  ی اقدام  ن ی او را از چن  د یکوشی سازمان م.  رندیبگ
 شناختی سازمان را م  یدیکل  یاز اعضا برخی    سعیدی   شد.   د یو ناپد  رفتاز سازمان فاصله گ

و اطالعاتش لو  افتادی چنگ ساواک مبا خبر بود. اگر او به   یالتیروابط تشک یچگونگو از 
مهلک  رفت،یم مبه   یضربه  وارد  از سازمان و    یدیجستن جواد سع  ی. دورشدیسازمان 

.  سازمان بود  ی برا  یتیامن  یبازداشت او توسط ساواک، خطر  ا یاحتمال تماس او با ساواک،  
برای   یدیکه سع ندباور بود نیبر ا  و بهرام آرام ییرضا رضا یعنیسازمان  ینوپا تیمرکز

 گمان،  نی ابر اساس   ساواک معرفی خواهد کرد.خود را به  بیرون آمدن از زندگی مخفی،  
 1کار سازمان قرار گرفت.  در دستور یدیترور سع
و ترور کنند. جواد   ابندیرا ب یدیموظف شدند سع ، رضا سپاسیو علی فاضل محسن 
آنجا زندگ  تیلباس روحاندر قم به   انه یمخف  یدیسع  زییپاکرد. در  می   یدرآمده بود و در 

 
رکز اسناد ، م10۵صفحه  ،یروحان  یاحمد «، نوشته حسین  خلق  نیسازمان مجاهدبرگرفته از کتاب»    1.

 .13۸4تهران،    ،یانقالب اسالم
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  ت یمذاکره با مرکز  یسازمان شناخته شد و او را برا  یتوسط اعضا  ی دی، سع13۵2سال  
به  ا  انتهرسازمان  در  مرکز  ن یفراخواندند.  محمد   تیهنگام  از  بود  عبارت  تقی  سازمان 

مذاکره،    یبهانه او را به   ، بهرام آرام13۵2مهر    16. درواقفیشریف   دیو مج  آرامبهرام    ،شهرام
. او در آنجا به قتل  حشمت الدوله برد ابانیدر خ یمیت یخانه  ن یزمریز  چشمان بسته بهبا 

 شد. خاک پنهان  و درسوزانده  یعلجاده آبوی در   جسدرسید. 
 

 ان یمرتضا هودشتکشته شدن 

  که تحت سازمان در داخل    ییکى از اعضا   انی، مرتضا هودشت13۵3در اواسط مردادماه  
تشک  واقفیشریف   دیمج  تیمسئول نام  با  یک    «دی»حم   یالتیبود،  گذراندن  دوره براى 

رفت لندن  خارج فرستاده شد. حمید با گذرنامه رسمى خود به آموزش نظامى و تکنیکى به 
بغداد سفر کرد. در بغداد تعدادى از افراد گروه، در یک  از آنجا با یک گذرنامه جعلى به و  

به  متعلق  مى چریک پایگاه  آموزش  فلسطینى،  نوزدههاى  حمید  به دیدند.  که  تازگى ساله 
فرستاده شد. چیزى    گاهیپا  نیاتجربه تشکیالتى چندانى نداشت، به  سازمان پیوسته بود وبه 

او در رفتارش  کند.  بروز مىاش  انهگذرد که ضعف تشکیالتى او در برخوردهاى روزنمى
مثال، وى  عنوان  . بهردیگی م  دهیبرخى از اصول و معیارهاى سیاسى و تشکیالتى را ناد

بودند،  ل )بچه شیر(« نام گذاشته  را »ش ب ها  آن   عربىرزمندگان خردسال فلسطینى را که به
او  دارد. نامد و یادآورى اطرافیانش نیز او را از این شوخى بازنمى ل« مىگ»پش نزبا زبان ط

امنی اصول  و  متقابل  احترام  رعایت  نیز  تشکیالتى  یاران  با  ارتباط  نمىدر  را  کند. تى 
 انگیزد. کم سوءظن اطرافیانش را برمى کم دیبرخوردهاى حم

سرکوبگر  مبارزه با یک دستگاه عظیم نظامى و  در شرایطى که یک سازمان کوچک به   
نفوذ دشمن و ردیابى از تشکیالت    خطر.  کردن نیستبرخاسته است، جایى براى اشتباه

دغدغه بس  یهمواره  اعضا   ی اریخاطر  آن  از  سازمان  امنیتى  مرزهاى  و  بود.  قدر ظریف 
اداى کلمات   بود که رفتار و حتى  ارتباطات روزانه محک مىمشخص شده  خورد و در 

 شد.  ارزیابى مى 
های امنیتی افراطی از ایران به خارج فرستاده شده  خاطر وسواس که به   محسن فاضل

خو گرفته بود و از سوى دیگر   ورهاى تشکیالت در داخل کش گیرىسختسو با  از یکبود،  
ش در خارج از کشور نشان  ارقیبانآورده بود تا توان تشکیالتى خود را به دست فرصتى به 

. او سوءظن شدید خود را نسبت  گیردعهده مى وضع حمید را به وظیفه بررسى    . ویدهد



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  312

بخش خارج از کشور سازمان تصمیم    مسئوالنکند.  توجیه مىحمید براى دیگران نیز  به 
   کنند.اطالع خارج فرستاده بودند کسب را به  دیحمکه   یاز کسانگیرند که می

ند، با توافق حسین بدون اینکه در انتظار اطالعات بیشترى از داخل بما  فاضل محسن   
عهده داشت، براى بررسى وضع واقعى حمید گروه خارج از کشور را به  تیروحانى که مسئول

افتد که در باور  فرصتى کوتاه چنان در سوءظن خود فرو مى در  شود. وى  کار مى دست به 
را    گرفتن، حمیدداند. او براى اعتراف و عضو نفوذى رژیم مى   واکخود حمید را فرستاده سا

پس   ی. اندکدکنمی  ورم  وی  یکه پاها  زندیچنان با کابل مگذارد و او را آنتحت فشار مى
 .  دکنمی  و فوت شودی م هوش یب  دیشکنجه حم نیااز 
 
حاکم   میرژ  هیخود را بر کاربرد خشونت عل  یکه استراتژ  یگفته شد، سازمان  نیاز ا  شیپ
پا   ریسازمان را ز  یارهایخود که مع  یاست که در برخورد با اعضا  یه ینهاده است بد    بنا

در    یانقالب  یهااز سازمان  یاریدر بسابا ندارد.  خشونت  کارگیری  به گذاشته باشند نیز از  
 دهید  ظن،و یا مورد سوء  فرمانه نا ب  یاعضانسبت به  «یکاربرد »قهر انقالب  جهان،سطح  

 شده است.  
 

یفترور مجید   واقف  شر

 ونیزیدر صفحه تلو مجاهدین، سازمان   یشده  ریچند عضو دستگ ناگهان، 13۵4تابستان 
ساواک،  ظاهر    رانیا تبلیغاتی  برنامه  این  در  خانواده   ی خاموشمحسنشدند.  برابر   یدر 

کرد. فرزندشان صحبت می کشتن و سوزاندن جسد    یاز چگونگ  ،واقفیشریف  یزدهبتیمص
سازمان    ی. اعضاساختی متأثر م  دا یرا شد  ییننده یهر بچنان دردناک بود که  شرح ماجرا  

  ی خبر بودند، شرح ماجرا را با ناباوربی  ییفاجعه چنین از زندان که از  رونیا بی هازنداندر 
را در    دیساواک شک و ترد  یغات یتبل  یهابرنامه به   یاعتماد  یب  کسوی. از  دندی شندیدند یا  

رخ داده   د یداد که شامی   یتلخ  ت یماجرا خبر از واقع  ات جزیی  گرید  ینشاند. از سومیها  دل
 . باشد

م  یدئولوژیا  رییتغ  انیجر آموزنده  کی  توانستی که  نسل    یبرا  یفرهنگ  یجهش 
  ی غاتیتبل  زیخون شد. دستاو، آغشته به لبافو صمدیه   واقفیمبارز باشد، با ترور شریف جوان و  

ن  ییایگو و  برد  بهره  آن  از  ساواک  که  و   یمذهب_ یسنت  یهارویشد  سازمان  طرفدار 
  ت یمرکزمحکوم کردن  پا شد که عالوه بر  به   یبرآشفت. شور  را  یمذهب  یخفته  یهاروهگ
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اش زیر سوال برد. شایع  های دراز مدت فعالیت  یبا همهرا    نیسازمان مجاهد،  یستیمارکس
 کردند که: 

نشان    یخود را مذهب  رنگیدروغ و ن. از آغاز کار با  اند از اول منافق بوده   هان یا -
ی مارکسیستی  ها را قربانی توطئهاند و مذهبیداده  بیفر  اهمه ر  هاسالاند  داده

 اند.  خود کرده
 کیرا  اما آن  کردندرا محکوم    یدرون گروه  یهاسازمان، ترور  یاز اعضا   یاریبس

  ایشان گو باشند. از نگاه  پاسخ  دی با  ش رندگانیگ  م یکه تصم  نددانستمی   یدرون گروه  یخطا
شده ستیمارکس  تیدر همان زمان، مرکز  راینداشت، ز  یدئولوژیا  رییتغبه  یها ربطترور  نیا

ها مارکسیستزیر چتر کنند و  یخود را سازمانده التیتشک ،یبود که افراد مذهب رفتهیپذ
 چنان از مذهبکه هم    سازمان  نیشیپ  یاز اعضا  یگروهدر این راستا،  مبارزه ادامه دهند.  به 

 1بود.   رویدو ن  نیمتشکل از ا  ییجبهه  لیشکل گرفته بود و صحبت از تشک  ند،کردمیدفاع  
 

 جعفرعالفزای  م عیلترور 

 پس از سازمان در آمده بود،   تیعضوراه برادر و خواهرش به که هم   جعفرعالفرزایم  یعل
شد. سازمان که از    دیو ترد  یادامه مبارزه دچار سردرگم  یبرا  ی،واقف  فیشر  نی خون  هیتصف
به  ییجدا افتادن  و  بدام  او  به  میساواک  م  پیشنهاد  ویداشت،  که  حفظ    تواندیکرد  با 

با اعتقادات   ییشاخه به  ندهیدر آکه این کند تا تیسازمان فعالچنان در کنار اعتقاداتش هم
 کشور خارج شود. از  که این  ایو   ونددیپبه  یمذهب
آمیز  تهدید   یهاکرد و حرفمی   یناآرام  یلیخ  . اورفتیپذی سازمان را نم  پیشنهاد  یعل 

با سازمان جدا شده و وارد اجتماع    یداشت بدون هماهنگ  میابتدا تصماو  آورد.  زبان میبه 
وانمود کرد    یبه برادر و افراد هم گروه عل مکش، مسئول گروه،کش  نیا  یشود.... در ادامه 

 ای لو رفته  از سازمان که یاز آن افراد شیفرستاده شده است. پ رانیاخارج از به  یکه عل
  . وندندیپه ب   ظفار  یا  نیمبارز فلسط  یهاروینفرستاده شده بودند تا به خارج  دار بودند، به مسئله 
 ترور شده است.  التیجعفرعالف درون تشکرزایم   یها آشکار شد که عل بعد

 
، فرهاد  آهنگرانمحمد اکبری،  محمد صادق  ،قتیمحمود طر  ی عبارت بودند از: گروه مذهب  یه یافراد اول  1.

   و....  ، سرور االدپوشآالدپوش  یصفا، مجتب
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 سنانشدن حسن ح   کشته

بود  نیآمریکا در تهران، هوادار سازمان مجاهدگری کنسول ی، مترجم رسمحُسنان حسن
رفت و آمد    یپیرامون چگونگ  ی کرد. او اطالعاتکاری میهم  یسازمان زیرزمین  نیاو با  

در اختیار   او و کارگزاران سفارت را  یهانیز زمان آمد و شد و    کنسول آمریکا »دونالدار بوتا«
 سازمان مجاهدین گذاشته بود. 

در تهران بود  کنسول آمریکا این اطالعات، راهبردی قابل اطمینان برای انجام ترور 
 کرد. ریزی برای یک ترور موفق را آسان می و برنامه 

 آمریکا،  در توانمندی شد. ترور  کنسول    ی بررسسازمان  در    شده    یآورجمع   اطالعات
 آنبه  نسبت  یظنکه سوء  بودی میی گونهبه  بایستی برنامه عملیات مگنجید. سازمان می 

مرکزیت سازمان  درازا کشید.  ها به گوها پیرامون این طرح ساعت وسمپات ایجاد نکند. گفت 
که حتا  آنقدر گسترده است  کنسول  ترور    یغاتیبر این نکته اتفاق نظر داشتند که ابعاد تبل

اما   بودقابل قبول خواهد   یاگر یک سمپات سازمان نیز در این رابطه از دست برود، ریسک
به  سادگمسئله  تشکیالت  یاین  شبکه  یک  در  نقطه   یهر سمپات  ی نبود.  در  بگونه    یینیز 

  ی هاحلقه او    رو لو رفتن   نی . از اشد ی تشکیالت وصل م  یبدنه اصلمستقیم یا غیر مستقیم به 
افزایش این تشکیالت را به   یان امنیتماموریابی  کرد و خطر راهدیگر را آلوده می   یارتباط

سیا  آن در سازمان    کارانساواک و هم  ،گرفتیانجام مکنسول  . هر گاه برنامه ترور  دادیم
این   یگیرپیوجو و  جست. زدندیگسترده دست م یپژوهشآمریکا(، به   ی)سازمان اطالعات

ظن  منبع اطالعات سازمان را در سفارت مورد سوء   توانستی تجربه مپر   یامنیت  یهانیرو
وارسته، پاک، نا آلوده    یها انسانها  که چریک   نددانستخوبی می دهد. ساواک و سیا به قرار  

دیگران متمایز    روزمره کارکنان سفارت، حسن حسنان را از  یزندگبه  ینگاهو فداکارند.  
  ی از سو  ،یکه عضو رابط سازمان با و  رفتی کرد. با لو رفتن این فرد، احتمال آن ممی

بدنه تشکیالت راه پیدا کند.  ساواک به   ،ییاین شناسا  یشود و در ادامه   ییساواک شناسا
رنگ کارمندان آن پس خود را هم  از  حتا پیش از این، از حسن حسنان خواسته شده بود که

 یتا رفتار نیکودهد رنگی نشانو هم یراههمها آن  با یسفارت نشان دهد و از نظر رفتار
 ساواک قرار     ظنسوء  نکند و مورد    زیاکارمندان سفارت متم  ریاو و طرز فکرش او را از سا

  .«رنگ جماعت باش رسوا هم ینشو یگر خواه». ردینگ
  منشی کنسول و با حضور خود با    یحسنان اطالعات خود را از رابطه دوست  حسن

دست مقامات سفارت به با    میمستق  یهاو تماس   های همانیدر معنوان مترجم کنسولگری،  به 
 .آوردیم
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مورد  کنسول  مسیر و ساعات حرکت    ،شده بود  یآورکه جمع   ی اساس اطالعات  بر
کنسول و چگونگی  و شد    زمان و مکان آمدبه   جانبههمه   یگرفته بود. آگاهقرار    ییشناسا

 ترور فراهم کرده بود.  ات یانجام عمل یرا برا نهیزم راه،گارد محافظ هم
 التیقدرت تشک یوزنه  ی اتیعمل نیچن ی تبلیغات ابعادکرد که بینی می سازمان، پیش

با استقبال    شانکند و اقدام  تی تقو  اریبس  م یرژ  یتیو امن  ینظام  میعظ  نیماشرا در برابر  
از رژیم شاه و    یشود. آشکار بودن نقش آمریکا در پشتیبان  روروبه  از مردم  یبخش بزرگ

 وجود آورده بود بر همگان آشکار بود. به  یعمومروابط در افکار  نیا  که یتنفر
ترور فاز   یدارا  ،طرح  گریز    دو  و  سرشاخه انجام  از طریق  این طرح    گروه،  یبود. 

 سازمان ارائه شد.   یرهبربه ش تایید و یا رد  یباالتر و از آنجا برا یها ردهبه 
ی تغییر ایدئولوژی سازمان را در برگرفته بود و سازمان در آشفتگی  در این دوره، لرزه

از کشتن مجید شریف نا موفق صمدیه   واقفیناشی  ترور   تیمرکزبرد.  سر می به  لبافو 
محمد شهرامسازمان،  آرام  تقی  بهرام  بهو  گسترده  انتقادات  تهاجم  زیر  یکسو  از  خاطر ، 
ی شکستن یک تابوی  رزم خود بودند و از سوی دیگر، در آستانه ، همواقفیکشتن شریف 

دین  سازمان  در  ایدئولوژی  تغییر  آشکار  اعالم  آن  و  بودند  جامعه  سطح  در  مدار  بزرگ 
به  زدن  شرایطی، دست  چنین  در  بود.  و  مجاهدین  بزرگ  ترور   ر،یگچشمعملیاتی  مانند 

نی که سازمان با آن دست و پنجه نرم  توانست از بار سنگیکنسول آمریکا در تهران، می
پس از تهیه وسائل الزم،    .خوردرقم  کنسول آمریکا  ترور    یبرنامه   بنابر این کاهد.  کرد به می

 روز عملیات فرا رسید. 
بطحایی،  13۵4تیر    12 محسن  از  مرکب  عملیاتی  محسنگروه    ، خاموشی، 

افراختهبه  به فرماندهی وحید  م، مجهز    ، در سالح کمریقبضه  سلسل سبک و یک  یک 
 قبل از    ساعتنیم    حضور یافتند.    در خیابان خردمند،   نزدیک کنسولگری  ،  محل عملیات

 خود بود.  یقرار گرفت. همه چیز در حال طبیع یمافراد ت یمورد بررسعملیات، منطقه  
از  از    یدقایق بعد  بود  ظهر  یک  با  گذشته  سفارت  ماشین  نسبت  کمی  که  تاخیر 

  ی شگی ه خود را در گذرگاه هم  ابیرون آمد و ری کنسولگری  دروازهپیش، از    یها روزبه 
شتاب   هنوز  اتومبیل  کرد.  قرار   ی چنداندنبال  عملیات  عناصر  دید  میدان  در  که  نداشت 

به خود،    با خودرو  بطحاییگرفت.   را  ماشین کنسولگری بست.  راه  افراختهروی  و    وحید 
رنگ    یدود   یهاشیشه  پشتاز  را که    کنسولاز    یشبحاز ماشین بیرون پریدند و  خاموشی  
 عقب ماشین تا خورد. سرنشین    کریپرگبار گلوله بستند. خورد بهمی چشم ه اتومبیل ب
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 ی مهم نظام  اتیعمل  نیرادیو سپرده بودند تا خبر اها را بهسازمان گوش   یمرکز  افراد
و یا الاقل مجروح    کنسول آمریکااز ترور    یخبر  ات،یتا چند ساعت پس از عملاما    بشنوندرا  

 پخش نشد.  شدن او 
پ  ات یکه سالم صحنه عمل  ی اتیگروه عمل را از    تیمرکز  ،یامیرا ترک کرده بود در 

اعالم   ییویراد  ی هابا خبر کرد. شش ساعت پس از عملیات، در صدر خبر  اتیعملتیموفق
 کارمند سفارت آمریکا مورد  کی   امروز،   بعد از ظهر  قه یو پانزده دق  کی  ساعت»شد که:  
 ،یاتیعمل  میسازمان و افراد ت  مسئوالن.  «گرفت و کشته شد  رارافراد ناشناس قگلوله    اصابت
کنسول ترور    ی الپوشان  یبرای  تیامن  یهاو گمان بردند که دستگاه   دندیرا شنخبر    یبا ناباور
 اند.کارمند سفارت نام برده عنوان از او به آمریکا 

 بود که  یشد و آن هنگام  آشکار   اتیبار آن عملپس از آن، شکست تاسف  یساعات
 نام حسن حسنان پخش شد.  شدن مترجم سفارت به خبر کشته  
با  کنسول  روز،    آن نبود. حسن حسنان  اتومبیل سفارت    ارت سف  لیاتومبآمریکا در 

 . رفتیمفرودگاه رتبه وزارت خارجه آمریکا به یاستقبال از یک کارمند عال یبرا
ارزشمند    ییمهره   ، یشغل  ت یخاطر موقعبه   ، نیحسنان، هوادار سازمان مجاهد  حسن

دردناک   یسازمان کشته شد و شکست  یاتیعمل  میدست تناخواسته به وی  سازمان بود.    یبرا
 سازمان رقم زد. یرا برا

  از آن که در  کردحسن حسنان پخش  یناخواسته در ارتباط با قتل  ییه یانیب سازمان
  حسن حسنان با سازمان   یرابطهبه   ه،یانیب  نیدر ا  .که رخ داده بود پوزش خواست  یاشتباه
 نشده بود.  ییاشاره  نیمجاهد
 

 ت  یقیترور محمد 

  و سرکوب   یدئولوژی ا  رییمخالف تغ  ک ی  حذف   یمعنابه   یواقفف یشر  د یترور مجکه  این   با
  ی رهبرکه    تقی شهراممحمد  گران افتاد  اریسازمان بس  یبراو    شد  یتلق  اندیشه با تفنگ
خود در موضع   تیمخالفان از موقع  یکیزیفبا حذف    چنانهم  عهده داشتسازمان را به 

 . کردمیدفاع  یرهبر
 ی عضو چیه یو نافرمان ی چی، سرپو بهرام آرام تقی شهرام سازمان، محمد  تیمرکز

  د یبا  ییهر بهابود که به   یجرم  ایشاناز نگاه    یسازمان مواز  کی  لیتشک  تافتند.ی نمبررا  
 .  ندکردبرخورد می  با آن

 سازمان در خارج از کشور   یافراد قدیم ازپس از اعالم تغییر ایدئولوژی در سازمان، 
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 یکرد و گرایش مارکسیستدفاع می   ی خودمذهب  چنان از دیدگاههم  بود که   یمحمدیقین  تنها
  ت یایران، مرکزبه   یاز سفر روحاندانست. پنج ماه پس  سازمان مجاهدین می   یرا خالف مش

 فرستاده شود. ایران به   ینیقیمحمددستور داد که  13۵4سازمان در زمستان 
ی  ریبود. پس از دستگ نی برومند و وفادار سازمان مجاهد ارانیاز  یکی ی نیقیمحمد 

ب  )نگارنده(  حسینینجاتمحسن   فرودگاه  ا13۵0مرداد    9)  روتیدر  به(  نیز  یی  گونهو 
  1. شد یزندانو  ریدستگ یتصادف

ارج از کشور  خآزاد شد و در بخش    روت یاز زندان ب  سالک یپس از    ینیقمحمد ی
فرستاده    رانیابه   13۵3جسور، توانا و با اراده بود. او در سال    ی جوانیقینی  پرداخت.    تی فعالبه 

مرز   از  تا  پ  ریورود و خروج غ  یبرا  یافغانستان راهشد  اعضا    ن ی ا  ینیقیکند.    دایمجاز 
سر برد. او به   رانیارتباط شش ماه در ا  نیرساند و در هم  نجامبه اخوبی  را به   تیمامور

را از مرز افغانستان  گریو چند نفر د فاضل محسن )حوری(، زرگانبا دهیها، پوران بازرگان
 دمشق کرد.  یرا راهها آن ،کردخودش جور می که  ییهاکابل برد و از آنجا با گذرنامه به 

که پس از خروج غیر قانونی از ایران در افغانستان دستگیر شده بود  رضا سپاسیعلی 
نیز  چند نفر را  دمشق رسید. یقینی  ز افغانستان خارج شد و به ا  شگردهایی توسط یقینی  با

 گرداند.  باز  رانیافغانستان عبور داد و بهاز مرز ا
 یدئولوژیا  ریی در باره تغ  ییهادهیو شن  هادهیبرگشت، د  هیسوربه  رانیاز ا  ینیقی  یوقت
 سازمان     درون    ییکودتا  را      یایدئولوژ تغییر      ،یمحمد یقین  راه داشت.  هم  را نیز  در سازمان
  د یبا نام جد یسازمان ستیبایم یستی . او معتقد بود که بخش مارکسدانستی مجاهدین م

 کرد.رها میحال خود را به  مذهبی نیداد و سازمان مجاهدمی لیخود تشک یبرا
گوش ه انتقادات خود را ب   تواند ی بهانه بود که در داخل م  نیابه   رانیافراخواندن او به  
یقینی، بر موضع   کردسازمان احساس می  تیبود که مرکز  نیا  تیواقعاما    برساند   تیمرکز

اعضا و هواداران مخالف تغییر  خارج،  در  ست  توانی ماعتقادی خود پا فشاری خواهد کرد. او  
 را برای سازمان ایجاد کند. هایی ایدئولوژی را گرد هم آورد و مزاحمت 

با یک دمشق  فرودگاه  برخالف میل خودش ازدستور سازمان،  به   ییقین  13۵4زمستان
 برد.  راه اسلحه و مهمات هم  یغیرایرانى، عازم ایران شد و در این سفر نیز مقدار  گذرنامه

 
 1379تهران    ی، نشر ن  ،ینیحستاز محسن نجا  «، فارس  جیبر فراز خل» کتاب  به شتریاطالعات ب  یبرا  .1
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ایران،   تغ  نیب  یگوهاوگفت در  باره  در  سازمان  و    . د ینرس  یجایبه   یدئولوژی ا  رییاو 
هم راهگشای   یکارگر  یزندگ  یتجربه   .پرداخت  یکار کارگربه   نیز   یسازمان، مدت  دستوربه 

 برای او نبود.   یدئولوژیتغییر ا
 ی زندگ  یعرصهدر ایران،    و برزن  یدر هر کونیروهای امنیتی  ی  حضور گسترده

 رانیاآن به   را که با   ی گذرنامه قالبتا چند ماه،    ییقینکرده بود.  تنگ  را بسیار  ها  چریک
فکر  هرگز به اما    خارج شود  رانیهر لحظه از ا  توانستیداشت و مراه  وارد شده بود هم

سازمان  که  این   تا  سازمان نیفتاد  یو خروج از کشور بدون اجازه   التیتشککردن به پشت
 فرستاد.  ه یسورآن بهبا را از سازمان  گرید یعضوی او را گرفت و گذرنامه 

گذشته بود که از مسئولین    ، یتیدشوار امن  طیدر شرا،  در ایران  یشش ماه از اقامت یقین
 از کشور از   برای خروج  اوشود.  او اجازه دهند از کشور خارج داخل کشور خواست که به 
 یی در اختیار او بگذارد. سازمان خواست که گذرنامه 

  ط یدر شرا  توانستی م  و  بسیار کارآزموده و توانا بود  ،یعمل  یکارها  یدر زمینه   یقینی
این کار را در ایران برای عضوی دیگر از  که  ن اپیدا کند. چنخود گذرنامه   یبرا  یاضطرار

 را در خیابان دیده بود و از)حسین باقرزاده(    مصباح  یتصادف  بود. اوسازمان انجام داده  
و    نیشی، از هواداران پ، با خبر شده بود. مصباحنداجبارا در ایران نگه داشته بود  رااو  که  این 

ا  ن رانیبود. نداشتن گذرنامه، خروج او را از ا  یدئولوژیا رییو مخالف تغسازمان   دی عضو جد
توانست  او  تهیه کرد و    مصباح  ی یک گذرنامه برا  یدر مدت کوتاه  ینیکرده بود. یقممکن  

 .  ونددیبپ انگلستاناش در خانوادهو به و از ایران خارج شود بگریزد  سازماناز 
بود که هرگز    جوابیمعمای بیچنین نکرد  ایران  خود از  که چرا یقینی برای خروج  این 

  یک   ایجاد  برای   کوششبه   سازماندر    یدئولوژی ا  رییرهبران تغ  ی از سو  روشن نشد. وی
 شد.  متهم ایران، از مصباح فراربه  کمک و کشور از خارج در موازی سازمان
  سازمان را  ،یو جواد قائد  بهرام آرام  ،تقی شهراممحمد ی که  هنگام،  13۵۵بهار    در

  سرانجام، کار قرار گرفت.    کردن محمد یقینی در دستور  ستینسر به   ،ندکردمی  یرهبر
برای خودش   رانیاز اخروج    یتا برا   گذارندی ماو    اریرا در اخت  ییگذرنامه که  این   بهانهبه 

خاوران در تهران بردند. محمد   یرون از منطقهیسازمان ب  یکیتکن  یخانه او را به آماده کند،  
ترور، از پشت  مامور ،کالهخود بود که حسین سیاه یبرا ییگذرنامه  یهیگرم تهسر  ینیقی

 درآورد.   یکن، محمد را از پاخفه صدا مجهز به ی سر با اسلحه 
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 سازمان، در خارج از کشور  یاعضا یدئولوژیا رییتغ

در داخل    کیدئولوژیاز تحوالت ا  13۵3خارج از کشور سازمان مجاهدین، تا تابستان    گروه
بود   یب داخل  اطالع  در  که  روندی  حال همان  عین  در  به   اما  را  ایدئولوژی  تغییر  برخی 

و شنود در باره ایدئولوژی که بیشتر به  داد. گفتمی  در خارج نیز خود را نشان کشانده بود،
می  دیده  آنجا  و  اینجا  بود  آغشته  تردید  و  باره   نقد  در  را  خود  ایرادات  نیز  برخی  و  شد 

 آوردند. مان آشکارا بزبان می ایدئولوژی رسمی سازبه 
ی  اسالم  ر ب  ،ایرانیغیر و    ی مبارز ایران  یهارابطه با سایر نیرودر    افراد خارج از کشور سازمان،

مبارز   یهارابطه با نیرو  یجاددر راه ا  یمانعکردند. مذهبی بودن  تکیه نمی سازمان    بودن
می قلمدیگر   مذهب  که  این گفتن  .  شدداد  از  مجاهدین  مسازمان  سازمانی    گیرد،ی الهام 

با مجاهدین سایه   شانکرد و بر روابطمی  یالمسلمین را در ذهن شنونده تداعشبیه اخوان 
گرا در اقشار اسالم که بین   ستای  ماسال  یلمسلمین یک گروه بنیادگراا. اخوان انداختیم

  ی اندیشه اسالم  یزیستدر مورد همنیز  اهدین  مج  یادعا  دارد.انی  سطح خاورمیانه طرفدار
 آور بود. شگفت  ایرانیغیر  یهر شنونده یبا مارکسیسم، برا

به   کی  ی پا  یتدریج صدابه  خزنده  ایدئولوژحرکت  تغییر  مبه   یسوی   .رسدی خارج 
و  گفتدر داخل کشور، پس از    التیاز فعاالن تشک  یکی  فاضل  محسن  13۵3تابستان  

خارج به  ،اش یتیاز توهم امن  یخاطر مشکالت ناش و به   تقی شهرام  محمدگوی تندی با  
را با خود آورده بود و کنار   یدئولوژی ا  نه یزمدر    ی از دگرگون  ییبسته فرستاده شد. او خبر سر  

 کرد. زمزمه می از اعضا   یگوش برخ
 :سدی نوی م ن یچن «در کتاب »فرار از زندان انیحسین احمدامیر

 فاضل  محسنبه   . درهرحالخواندمی نماز م  ی اعتقاد مذهب  چیبه رغم نداشتن ه -
  ی تفاوتبی   ن ینشان نداد و ا   ی. او واکنشامگذاشته است نماز را کنار    ی مدتگفتم که  

مسئول است. چند   یکه او از رفقا  مکردانداخت. هنوز فکر می   رتیحمرا به  یو
در   االن  که  گفت  بعد  خماه  است  مدتى  هم  داخل  نماز   های لی تشکیالت 

هم   ادامه داد که در گذشته  محسناند.  را کنار نهاده  ینید  یهاخوانند و باور نمى
نقش به   یمذهب  افراد  نداشت.  سازمان  و  در  خدا  رو  امبریپخاطر  اسالم    ی و 

مردم و  توده    یفقر و فالکت و گرسنگ  هیعل  خواستندیسازمان ننهاده بودند. مبه 
ها حرف  ن یمبارزه کنند و باالخره در دنباله ا هایروزه ی س ن یو باعث ا یبان امنظ

در نظراتش  که  به  گفت  را  مذهب  و  نماز  و  باره  است  نگفته  روحانى  حسین 
 .دیبگوخواهد  نمی
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دفاع   اسالم  از  سرسختانه  و  بود  مذهبى  بسیار  زمان  آن  در  روحانى  حسین 
  1کرد.می

  
  نیگروه خارج از کشور سازمان مجاهد  تیزمان مسئولآندر    روحانیحسین احمدی 

 و عراق بود.  هیویژه لبنان، سوربه  انه یگروه، منطقه خاورم نیعهده داشت. مرکز ثقل ا را به 
ی دئولوژیا  در  یدگرگونکه برای خود قائل بود، چیزی درباره    ییتهیاتوربراساس    فاضل   

 نیحس  یعنیخود    یالتیتشک  ولمسئاز اعضای داخل کشور به   سازمان و برخی مرکزیت  
های  حسین روحانى که از برجسته ترین ایدئولوگ   کرد  میوی گمان  .  گویدنمی  یروحان

کند بلکه سرسختانه  میتنها از تغییر ایدلوژی استقبال نرفت نهمذهبی سازمان بشمار می 
    خواهد کرد.در برابر این پدیده ایستادگی 

این این   روحانی  بنابر  پاییز  که  تا  سپاسیعلیسال  پیش رضا  برای  تغییر آشتیانی  برد 
 خبر بود.  خارج آمد از دگردیسی اعتقادات اعضای داخل کشور بیایدئولوژی به 

رضا که علی   13۵3بنابر این حسین روحانی و نیز اعضای سازمان در خارج تا پاییز  
از گسترش تغییر ایدئولوژی در خارج آمد  برد تغییر ایدئولوژی به آشتیانی برای پیشسپاسی 

 سطح سازمان اطالعات درستی نداشتند.  
در آن هنگام حضور حسین روحانی در خارج از کشور بزرگترین نگرانی تقی شهرام بود.      

راحتی  ی  تشکیالتی که داشت به ی باال و سابقه ی تئوریک مذهبی و رده روحانی با پشتوانه 
با چالشمی داخل  را در  فراوان روبرو کند و خود رهبری  توانست رهبری سازمان  های 

گذشته بود که به سوریه برگشت  ایران  بگیرد. یک ماه از سفر روحانی به    عهدهسازمان را به 
زده کرد. روحانی با بازگشت و کسانی را که مخالف تغییر ایدئولوژی و یا مردد بودند شگفت

به  را  مارکسیسم  نیست و  اعتقادات مذهبی  به  وابسته  اعالم داشت که دیگر  به سوریه 
ته است. وی پس از یک ماه اقامت در سوریه دوباره به عنوان راهنمای کار مبارزاتی پذیرف

 ایران برگشت و به کار کارگری فرستاده شد.  
رضا  گرچه تغییر ایدئولوژی به شکل تشکیالتی آن در خارج از کشور با حضور علی      

سپاسی کلید خورد اما به این معنا نبود که آموزشهای کوتاه مدت او باعث تغییر ایدئولوژی  
های آموزشی دراز مدت و آزمون و خطا در عمل مبارزاتی  خارج از کشور شد. برنامه اعضای  

گرایی را از پیش فراهم علمغیب و گرایش به بستر ذهنی الزم برای کنار گذاشتن ایمان به 
بندی  و گوهای تشکیالتی و جمع کرده بود. نقش سپاسی این بود که با  نشست و گفت  

 
 . 69، صفحه  برگرفته از کتاب » فرار از زندان«، نوشته امیرحسین احمدیان  1.
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نشستداده این  روندهای  اندیشه  ها  در  را سرعت  دگردیسی  از کشور  خارج  اعضای  ی 
 آهنگ کرد.  ی سازمان همرا  با تغییر ایدلوئولوژی در بدنه بخشید و آن

انگشت        تعداد  پروسهتنها  در  سازمان  کشور  از  خارج  اعضای  از  تغییر شماری  ی 
ی فراگیر سازمان ایدئولوژی منتقد یا معترض بودند و اکثریت قاطع از دگردیسی در اندیشه

 استقبال کردند. 
 

   ایران ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خلقبيانيه اعالم مواضع 

با شرح و  آمده بود،    و »پرچم«  »سبز«های  چه پیش از آن در جزوه آن   13۵4مهرماه    در

نام  یشتریب  بسط مواضع  »  با  اعالم  خلقبیانیه  مجاهدین  سازمان  «  ایران  ایدئولوژیک 

بر خالف  ، بر این نکته انگشت گذاشت که  هی انیباین  با انتشار    نیسازمان مجاهدمنتشر شد.  

داده    یرو  یکیرچ  یگرچه بر بستر مشموجود در سازمان    یهایی نارسا  ،یاریبرداشت بس

اصل اما علت  اصل  دکنمی   د یتأک  ه یانیبنبوده است.    ی کیچر  یآن مش  یاست    ی که علت 

  وجو کرد. بر آن، جست  یمبتن  هایدر ایدئولوژى و سیاست   دیها را باو شکست  هایینارسا

 را ندارد و   مبارزه یرهبرتوان     ی مذهب ی ایدئولوژ   داشت که اعالم  آشکار  یبا لحن   بیانیه

 وی آورده است:لنینیسم ر  _ مارکسیسم به  ینسازمان مجاهد

 ، یایدئولوژیک  یگووبحث و گفتچهار سال مبارزه مسلحانه و دو سال  پس از    ... -

  1. است یانقالب یفلسفه واقعتنها که مارکسیسم ایم  بدین نتیجه رسیده 

 یشد. بسیار یدچار شوک بزرگدر ایران    یمذهب_ یسنت  یجامعه با پخش این خبر،  
نیرو  و  افراد  به   یمذهب  یهااز  را  خود  امید  بودندچشم  دوخته  سازمان  به این  ها  آن   نظر. 

رامجاهدین   آرزوخواست  یستادر  و  م  شانیمذهب  یهاها  بر  بسیارشتنددایگام   ی. 
شان باشد و از این ی فریضه مذهب  یتا ادا  رساندندی این سازمان مرا بهخود    یهات دینوجو

 آخرتشان را پر بارکنند.  یکار خیر توشه 
خبر  بی   نیدر سازمان مجاهد  ینید  یشه یاندچند و چون  از    ان،داردین   نیاز ا  یاریبس
متفاوت    ت یو اسالم روحان  جیبا اسالم را  نیاسالم مجاهد  نددانستهم که می   یبعضبودند و  
نظر مدار به که دین   یو از وجود سازمان  بستندی ها متفاوت   نی ا  یچشم خود را رواست،  

   .دندیآفری خود افتخار م یو برا بردندیمبهره   دیرسیم
 

 . برگرفته از » بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین «1
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ایدئولوژبا     تغییر  آشکار  طرفداران    ،یاعالم  »مذهبی«امید  مبارز  سازمان  ، یک 
آن  ینومیدبه  بر  دینگذر    ،پیوست. عالوه  و  مبارز  به  مدار  گروهی  مذهب    ی مذهبیباز 

 . کردضعیف میتداران را ن ید یود که جبهه ب ییپدیده 
 

   ایسیس باوراننید برج   شهیدر اند  شیدگرد

که  سازمان  یاندیشه  در  دگردیسی سازمان    یک  در  و  جمعی  صورتبه  مجاهدین 
 هایگیر بود و واکنشفکری و مبارزاتی رخ داده بود، در جامعه ایران بسیار چشمروشن 

 دنبال داشت. زیادی را به
  عقیده   تغییر .  نداشت  تازگی  ایران   مذهب  شیعه   جامعه  در  افراد  عقیدتی   گرایش  تغییر

 اتفاق  بارها  دینبه   معتقدین  انبوه  میان  در  یکدیگربه  وابستگی  بدون  افراد،  یا  فرد و  یک
 .  آمدنمی  بچشم چندان اما بود افتاده

 خلق  ییفدا یهاپردازان سازمان چریک ی ئورت   ،مسعود احمدزاده  و امیرپرویز پویان 
بودند که    ی مذهب  فعالدر نوجوانی  ها  آن   یی مذهبی پرورش یافته بودند. در خانواده هر دو  

محمدتقی    ، در این کانوندیدند.  آموزش می در مشهد    یجلسات کانون نشر حقایق اسالمدر  
  روشنفکر پسندانه   ییشیوهه ب  اصول مذهب را  کوشیدی م ،دکتر علی شریعتیپدر    ،شریعتی

 تعبیر و تفسیر کند. 
از  که    یرانیا  شگانیپاستیدانش پژوهان و س  ،منداناز اندیش   ی برخپیش از این،  

ی، به نیاعتقادات دو روحانیون سرشناس زمان خود بودند، با عبور از    یمذهب  یهاخانواده
بزرگ    ،ی احسان طبر  ،یانورینورالدین ک  ،یاران  یتقگری روی آورده بودند. از جمله،  مادی
برادران منزوی     و  مرتضا یزدی    ،اهلل گرگانیفضلای،   انور خامه   ،  احمدجالل آل   ،علوی

 پرورش  و رشد  روحانی  و مذهبی هایخانواده  در توده،  حزب  و اعضایسران الئیک  از
   1. بودند یافته

 
ه  مدرسبه  یدر دوران نوجوانیی مذهبی بزرگ شده بود و  ارانی در خانواده  ،(12۸1–131۸) یاران  یتق  .1

 نیسیتئور  ،ی اسیفعال س، دکتر در شیمی، استاد دانشگاه،  نیآموخته دانشگاه برلرفته بود. دانشطلبگی  
از اواخر  بود که   نفر  ۵3برجسته گروه    یاز اعضا  ی. وبود   رانیدر ا توده حزب    یآغازگر فکرو   ستیمارکس
شد،   لیتشک  یاران  یکه برا  یدادگاه در    .شدند  یو قصر زندان موقت تهران  در زندانو    ریدستگ  131۵سال  

 ی علت سَم به 131۸بهمن  14تا  10  یروزها  نیب ، یاران .بود یاران یریتسخمدافع  لیوک  یاحمد کسرو
  بودند کشته شد.خورانده  او  به  در زندانکه مأموران  
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وهای مختلف به   تغیی  ایدئولوژیترورها و واکنش نی 

 ومبارزاتی و یک بعد مذهبی بود.  سازمان مجاهدین در نگاه عمومی دارای یک بعد سیاسی 
هر دلیل با رژیم شاه مخالف بودند  این سازمان از پشتیبانی بسیاری از کسانی که به 

های مبارزاتی  ذاشتن به فعالیتشد. نیروهای سکوالر و مارکسیستی با ارج گ می  برخوردار
های گوناکون مذهبی، مردم چنین، طیفکردند. هممجاهدین از این سازمان جانبداری می 

کرده مذهبی نیز به این سازمان که هم مبارز  ها و روحانیون و قشر تحصیلعادی، بازاری
 و هم از نگاه ایشان مذهبی بود دل بسته بودند. 

این سازمان دل بسته بودند  ی که به دیندارانهدین برای  جریان تغییر ایدئولوژی مجا
در عرصه   شانامید آینده رخ داده بود که    یسازماندر    ی عقیدت  یدگرگون  .آمدگران    اریبس
  ن یتراز وسیع با انتشار »بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک«  سازمان،   نی اود.  ب انایر  یاسیس

  .کرداش را اعالم می عقیده تغییر  گردانده بود و آشکارا  یاقشار طرفدار خود رو
گروه  ایدئولوژی،  تغییر  علنی شدن  چارچوب  با  در  یک  شاه هر  رژیم  مخالف  های 

بیانیه یا اعالمیه  یی را در محکوم کردن ترورها و تغییر  نگرش اعتقادی و سیاسی خود، 
توان، بخش خارج از کشور »نهضت آزادی ها مین گروهایدئولوژی پخش کردند. از جمله ای

ایران«، »روحانیون مبارز« حوزه علمیه قم، هیأت دبیران »کنفدراسیون جهانی دانشجویان 
 

ی  نور  نیحس  رزایم   دختری  یو نوه یاهلل نور فضل   خیش  پسری  ینوه  (1294-137۸)  یانوریک   نینورالد*  
او دارای دکترای معماری ار آلمان و استاد دانشگاه بود.    بود.   افته ی  ورشپر  ی روحانخانواده    ک یدر    ی . وبود

قیام مردمی    یریگاوجشاخه جوانان حزب را بر عهده گرفت. با    یو رهبر  وستی حزب توده پبه  یدر نوجوان
کرد. در این سمت بود که در سال فعالیت می  رانیاول حزب توده ا  ریعنوان دببه  13۵7در سال   ران یا

 گذشت. برد درسر میهنگامی که در حبس خانگی به 137۸دستگیر شد. وی در سال     1361
یی مذهبی خانوادهر  دبود. وی    اکبر مجتهد طبری سارویشیخ علیی  ( نوه136۸-129۵)  یاحسان طبر*  

در   و  کرد  مدرسه  ینوجوانرشد  اسالم  یدر  د  یعلوم  آموزش  شاعر،   سنده،ینواحسان،  .  دیسپهساالر 
حزب   یاسیس  ئت یو ه   یمرکز  تهیعضو کمارشد، و    ستیدئولوژ یا  سم،ینیلن-سممارکسیبرجسته    پردازهینظر

دستگیر شد و پس از چند سال زندان و   1362وی در سال  .بود  ران یاقیام مردم  یهادر سال ران یتوده ا
 های تلویزیونی، در بیرون از زندان درگذشت. اعتراف 

وه پسری حاج (، نویسنده نامدار معاصر و از اعضای برجسته حزب توده، ن12۸2-137۵)  بزرگ علوی*  
اهلل سیدمحمد طباطبایی مجتهد  سیدمحمد صراف، نماینده متدین مجلس اول مشروطه و نوه دختری آیت

 خواه پر آوازه پایتخت بود.مشروطه 

یی مذهبی بزرگ شده بود. نویسنده و فعال در حزب توده در خانواده،  ( 1302-134۸)  احمدلآ  جالل*  
 بود. حزب  این  ارگان    «، روزنامه مردم»اولین سر دبیر  ایران و  
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  ایرانی«، بخش مارکسیستی »جبهه ملی ایران« در خارج از کشور، جمعی از دانشجویان 
مانان مبارز )دکتر پیمان( را  های ایران، دانشجویان دانشگاه تهران و جنبش مسلدانشگاه
 نام برد.

سازمان،گیری  چشمبخش   هواداران  ایدئولوژبی  از  تغییر  برابر  در  جبهه    یدرنگ 
داده    یاز آن سازمان را یار  شی که پاز این برخی    خود را قطع کردند و   یهاکمکگرفتند. 

مبارزه که سازمان را صرفا از زاویه کمک به   های از مذهب  یکردند. اندک   یبودند ابراز پشیمان
 وفادار ماندند.  سازمان نیز ستینیلن_ ست یبخش مارکسچنان به هم دادند،یم ییار

 

   ایسیمحافل سبرج  واکنش 

مرکزیت سازمان  یی خطاب به ی اعتراضی هفت صفحهیک نامه  13۵4در زمستان سال  
نامه، خود را »گروهی از  مجاهدین در خارج از کشور منتشر شد. نویسندگان این اعتراض

ایران خلق  مجاهدین  سازمان  نامه،    «اعضای  این  بودند.  کرده  ایدئولوژی  معرفی  تغییر 
مسئولیت  ه بود که  و هشدار دادد مبارزاتی ایران برشمرده بوجنبش  خیانت به مجاهدین را 

حرکت این  که عواقب  مسلح    ،  نیروهای  انقالبی  وحدت  خوردن  بودضربه  ،  خلق خواهد 
 اند.  را دامن زده یدئولوژیمتوجه رفقایی است که تغییر ا

هویت  که  این   بدون  کردند.ی م  ینامه، که در فرانسه و انگلستان زندگ  نیا  سندگانینو
نام ی  خود را  به نامه سازمان مجاهدین  معرفی کرده باشند،  اعتراضو جایگاه  خود را در  

 »گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران« منتشر کرده بودند.  
 

  را در     نیمجاهد  در سازمان    یدئولوژیا  رییتغ  خبر    ،یاز کشور جبهه مل  بخش خارج  
 کرده بود: انیب  نیچن 13۵4آذرماه خود، در   ی»خبرنامه«، ارگان خبر

 «گذرد؟ی خلق چه م نیدرون سازمان مجاهد در»  -

سازمان   درونی  اختالفات  درباره  که  شایعاتی  از  خبرنامه  گذشته  شماره  در 
اخیراً  ضیح خواسته شد.  سازمان تو  مسئوالنو از  یاد  مجاهدین خلق وجود داشت  

ایدئولوژیکی......«نشریه مواضع  »بیانیه  عنوان  تحت  به  ای  سازمان  منتسب 
   افزاید.لی می ای بر مسائل قبمجاهدین خلق منتشر شده که ابهامات تازه

سسین و مبارزان ؤدر این بیانیه عنوان شده است که پس از قتل و دستگیری م -
لنینیسم را _ جدید تصمیم گرفتند که تفکر مارکسیسم  مسئوالن  ،اولیه سازمان

که    گوید در طی این تحول. بیانیه می نمایندجانشین تفکر اسالمی سازمان به 
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اعضای س  ۵0دو سال طول کشیده   از  گذاشته شده و عده  درصد  ازمان کنار 
شده جابجا  و  یافته  مسئولیت  تغییر  میبه   .اندزیادی  کودتانظر  که  در  یرسد  ی 

به سازمان  مارکسیسدرون  جناح  رهبری  فشار  آثار  از  و  پیوسته  برای   توقوع 
ها و حوادث تیراندازی  قتل ،هاگرفتاری ،دست گرفتن قدرت در درون سازمانبه 

 .درون سازمان بوده است

 در  واند  وفادار بوده  عقاید و مبانی اولیه سازمانتن از اعضا را که به بیانیه چند   -
اختیار در  سازمانی  مسئولیت  اثر  در  که  اموالی  استها  آن  نگهداری  ا  پ  ،بوده 

کشته    فیواقدر نتیجه مجاهد شریف   .تلقی کرده است، خائن  کردندفشاری می
چنگ  ین فرار به حشد که  طی یک تیراندازی زخمی   لبافو مجاهد مرتضا صمدیه 

ها اطالع  آنحین اجرای حکم به   قتل این افراد حتی در تصمیم به   .پلیس افتاد
  شده ی زخم  سیپل  ر یکه از ت   کردهی م  الیخ  ی که لباف تا مدت  یطورداده نشد به 

 دوستان خود.  یجفا  رینه از ت

 جامع   اتیو خارج، نظر رانیاست. از ا اریبس ه ینشر ن یدر ا ییگوو آشفته  تناقض -

 منتشر خواهد شد.  جیتدرکه به  دهیما رسباره به  ن ی در ا یو مفصل
 
دانشجویان ایرانی  فدراسیون جهانی  در    بخش دانشجویان مسلمان  ،رابطههمین  ر  د

  سازمان مذهبی مجاهدین خلق یی صادر کرد که طی آن از  ، بیانیه 13۵4ر  در آذ،  در آمریکا
هد  شاه شا  رژیمهای  عیات اعضای سازمان را در دادگاهکرد. این بیانیه، دفاشدت دفاع می به 
ز هیچ  گذشتگی در راه آرمان واالی خود اآورد که نشان دهد رهبران سازمان با از جان می

براساس و    ایتودهی  پیشینه با  مجاهدین را  سازمان  اند. این گروه،  تالشی فروگذار نکرده
بود    توانستهکرد که  تاز مبارزات نوین مردم ایران معرفی می اش، پیش اسالمی یدئولوژی  ا

 کند.  جیبس میرژ علیههای مردم را مهمی از توده بخش 
ها، بخش  گذاران سازمان و بزرگداشت آن بنیان   یموضع مذهب  یآورادیبا    ه یانیب  نیا
 : داد و نوشتسازمان را مورد نکوهش و سرزنش قرار  یستیمارکس

که امروز    دانندسازمانی متعلق می خود را به ، این کسان  شرمیبی  .... زهی -
پاک  ه ب یاران صدیق ش  گذارانبنیانروح  مبارزات  ش او  و انقالبی عمیق    و  اش 

قدس جانبازان  زنند و ایدئولوژی ماش لگد می ایهای پاک تودهاهداف و آرمان
به  را  خلق  به نام  مجاهدین  می »مجاهدین«  به لوث  و  انقالبیون  تفکر  کشند 

اند،  میدان مبارزه گذاردهپا به های ستمدیده  خاطر تودهصدیقی که با تمام وجود به 



 

 مداری که مارکسیست شدسازمان دین  326

طور مذهبی بود که به  جویتفکر مبارزه  آنانتفکر ند که کنمی  چنین برخورداین 
سیاسی تمایالت  و  منافع  سنتیخرده   کایدئولوژی  _   کلی  مقاوم  را   بورژوازی 

 1.کردمی منعکس

ای بیانیه   ،13۵6« نیز، در زمستان  نیستودانشجویان و روشنفکران کمنام »ی به گروه
 فت: گمیبود که صادر کرده 

سازمان   - ایدئولوژیک  بزرگتحول  پیروزی  یک  ایران  خلق  جنبش    مجاهدین 
و  _ مارکسیستی ایران  به   لنینیستی  کاری  جنبش  ضربه  در  مسلط  اپورتونیسم 
 خارج است.

«،  ایران  ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلقبیانیه اعالم مواضع  یک سال پس از »

اهدین را ملی ایران در خارج از کشور، تغییر ایدئولوژی در سازمان مج  های جبههسازمان

بیانیه   بطور مشروح، مورد بررسی انتقاد قرار داد. در این راستا،  یی از سوی جبهه ملی  و 

اش  های طبقاتیاین بیانیه، مارکسیست شدن یک سازمان مذهبی با وابستگی منتشر شد.

 گفته این بیانیه: یی نادرست ارزیابی کرده بود. به را پدیده 

مذهب + مبارزه صادقانه + صفای باطن + انتقاد از  ی نه تنها مارکسیسم نتیجه  -
ی یک سازمان باشد، نه تنها هرگز سازمانی کمونیستی ادامه و نتیجهخود نمی

 بینی، نتیجه ]مارکسیسم[ در کل روند، اصول، دید و جهان  مذهبی نیست بلکه
مبارزه طبقاتی و آگاهی  ها  آن  ترینهای دیگر است که عمده ی جریانو ادامه 

بهذ انقالبیتئوریهنی  ایده های  از  نمیاست.  به آلیسم مذهبی  ماتریالیسم  توان 
 دیالکتیک دست یافت. 

  

شیوه  بیانیه،  تصفیه این  و  ایدئولوژی  تغییر  مخالفان  با  برخورد  به ی  نزدیک   ۵0ی 
د. استفاده از  کنمی   درصد از کادرهای سازمان را، غیردموکراتیک و غیرکمونیستی ارزیابی

به  طبقاتی  وابستگی  با  سازمانی  که  را  نیز خردهامکاناتی  بود،  آورده  فراهم  بورژوازی 
ی درست مارکسیستی برای  شمرد. از نگاه این گروه، شیوهو نادرست میبجا نا ییمصادره

 مارکسیسم گرایش پیدا کرده بودند این بود  کسانی که در سازمان مذهبی فعال بودند و به 

 
 .برگرفته از آرشیو سازمان پیکار در سایت »انتشارات اندیشه و پیکار«  .1
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 1پیوستند. های مارکسیستی موجود میسازمانسازمان مذهبی، خود به  جای مصادرهکه به 
 

 خلق  های فدای  چریکواکنش سازمان 

سازمان   فداییچریک نگاه  به   های  در  خلق،  مجاهدین،  سازمان  در  ایدئولوژی  تغییر 
گوها، مجاهدین وشود. در این گفت خوبی دیده می گوهای وحدت بین دو سازمان به وگفت

 ی نیمی از عناصری راتصفیه ها آن  کردند.میمعرفی  نماینده پرولتاریامارکسیست خود را 
 موضعها  آن  اعضای خود را که در برابرکه تغییر ایدئولوژی داده بودند و ترور چند تن از  

، با توجه  های فداییچریکاما    گذاشتندحساب دفاع از منافع طبقه کارگر میداشتند، به 
آمده  هایی که از یک جنبش طبقاتی بر را مارکسیستها آن  ی مذهبی مجاهدین،پیشینهبه 

نمی  تاکتیکباشند  استراتژی و  اندیشه هاشناختند.  از  برآمده  نیز  را  به شان  آلوده  تفکر یی 
می  برآورد  سازمان  این  پیشین  فداییچریک کردند.  مذهبی  مجاهدین  های  تالش   ،

را  ایران(  خلق  مجاهدین  )سازمان  پیشین  تشکیالت  هویت  حفظ  برای    مارکسیست 
 بورژوازی، تلقی کردند.  ی طبقاتی خود، یعنی خردهگذشته وابستگی این گروه به 

ی ، از همه 13۵4اش در سال روند تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین تا اعالم علنی 
جمله  غیرخودی از  فداییچریکها،  توسط    های  آن  اعالم  از  پس  بود.  مانده  پنهان 

انتقادات خود  ها  آن   اما  صورت نگرفت  های فداییچریک مجاهدین، هیچ واکنشی از سوی  
های  ر سازمان مجاهدین، در ارگان داخلی خود و نیز در بحثرا پیرامون تغییر ایدئولوژی د

می  بروز  سازمان  دو  بین  گفتوحدت  در  ناخرسندی  ودادند.  وحدت  های چریکگوهای 
ی تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین بارها مطرح شد. از جمله نگرانی  از شیوه   فدایی
مارکسیسم،  مدار مجاهدین به ان دیناین بود که تغییر ایدئولوژی سازم  های فداییچریک

 ها لطمه وارد کند. مناسبات نیروهای سیاسی مذهبی با مارکسیستبه 
تحوالت درون سازمان مجاهدین در به   های فداییچریکبدیهی است که نگرش  

بارها این دو سازمان  که  این   گوهای وحدت نقش داشته است و باوگفت عدم نتیجه بخشی  
جایی  گوها در عمل بهوتفاهمی نسبی رسیده بودند اما این گفت گوهای خود بهودر گفت
 نرسید.  

 
مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین...« از سازمانهای جبهه ملی  ی »پیرامون تغییر برگرفته از جزوه  1.

 . 13۵۵ایران خارج از کشور، آبان  
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ی »اسالم  خلق، در مقاله   های فداییچریکبر تفکر سازمان   گذارتأثیر ، چهره بیژن جزنی
مارکسیستی یا مارکسیسم اسالمی« تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین را مورد بررسی  

ی ایدئولوژی مذهبی سازمان، گرایش مارکسیستی  با اشاره بر پیشینه  دهد. جزنیقرار می
 بیند: این سازمان را خالص و شفاف نمی 

نادیده    توانند منشا طبقاتی جریان سیاسی خود راهای مارکسیست نمیمذهبی -
بورژوازی است، از  بگیرند و صرف نظر از این که این جریان نیز بخشی از خرده

نظر تولید سیاسی نیز درون جریان سیاسی بورژوازی ملی پرورش یافته و عالئق  
سپس  اند و  ها مسلمان بودهآن.... جدی خود را با این جریان قطع نکرده است..

بر ضرورت دادند.بنا  قرار  عنایت  مورد  را  مارکسیسم  سیاسی،  سازمان   ...های 
بنا بر همه  گیر شدن مارکسیسم و شکست  مجاهدین خلق طی دو سال اخیر 

های مهم جنبش  انهای ناسیونالیسم و مذهبی بورژوازی ملی در میدایدئولوژی 
ایدئولوژی قدیمی خود  آن که  بی  مارکسیسم روی آورد،به   ،ضدامپریالیستی جهان

و باشد  کرده  ترک  است  مذهبی  ناسیونالیسم  که  توجهی  آنبیها  آن  را  که 
کرده به  سعی  باشند  داشته  ایدئولوژی  دو  این  عملی  و  تئوریک  اند  تناقضات 

شناخت مارکسیستی از جامعه را اساس کار خود قرار دهند. لکن در این شناخت  
ا را  آنان  و  برداشت صریح و قاطع  همواره مذهب دخالت کرده  داشتن یک  ز 

به  و  نسبت  تردیدها  این  نیز  عمل  در  است.  کرده  محروم  اجتماعی  مسائل 
ها بروز کرده و تحلیل دقیق مراحل رشد و نحوه عمل آنان، این ضعف دوگانگی

آشکار می مع ذالک، مهمرا  از همهسازد.  این    تر  تلفیقی در    تاثیر  ایدئولوژی 
   .ک از جانب این سازمان استتعیین استراتژی و تاکتی

 
 مذهب، در تعیین استراتژی آن سازمان وابستگی پیشین مجاهدین را به  بیژن جزنی

 داند:نیز، مؤثر می  
خصوص در تعیین موقعیت  ه ها در شناخت نیروها و طبقات جامعه ایران، بمذهبی -

شوند. در تعیین حد  اساسی میبورژوازی دچار اشکال  بورژوازی و قشرهای خرده
ملی جنبش  مرزهای  مشکالت _ و  دچار  کارگری،  جنبش  از  ضدامپریالیستی 

توان این مشکالت را حمل بر اندک بودن مطالعه انگیزی هستند که نمی ابهام
در   ،صورت فردیصورت جمعی و خواه به سازمان کرد. این مشکالت خواه به 

این سؤاالت با صداقت و  توانند به نمیها آن دارد.ریشه ها آن  کیفیت ایدئولوژی
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شناسند  صراحت پاسخ گویند که آیا خود را جزیی و بخشی از جنبش کارگری می
 1یا از جنبش ملی؟ 

 

 اعضای سازمان در برابر تغيی  ايدئولوژی واکنش

تغ  سازمان  یاعضا  واکنش مسئله  با  برخورد  اولین  ا  یایدئولوژ  ر ییدر  بود.    ن یگوناگون 
  ی عقیدت  یچون و چرا از دگرگونبی   سه دسته تقسیم کرد. دسته اولبه   توانیها را مواکنش

 بودند    هاییآن. دسته دوم  شدی. این طیف، شامل بیشترین تعداد اعضا م ندکرداستقبال می 
بر مارکسیسم نداشتند، از ترک    یکه ایرادضمن این ها  آن   . شدندی و تردید م  کدچار شکه  

  ی که یک روز بدون واجبات مذهبمانند نماز و دعا در هراس بودند. فکر این   یمذهبعادات  
می ها  آن   چنانبگذرد   پریشان  می را  احساس  که  فرو یزندگ  یهاه ی پا  ندکردکرد  شان 

بدون نماز و  یتشکیالت که دیگر یاران دیدندیمها آن یبود. وقت گذراحالت . این ریزدیم
و احساس   اندمقید   یاصول و اخالق مبارزاتچنان به هم  ،یطلبانه مذهبپاداش   یهادعا و نیت 
. این دسته غالبا با چند  ختیریفرو مها  آن   از توهمات در  ی ترس ناش  کنند،یممسئولیت  
بودند که مذهب    هاییآن. دسته سوم  وستندیپی تحول ایدئولوژیک مبه  ،یعقیدتافت و خیز  

که    نبودند  نیمؤمن بودند. دنبال ا  ،غیبهست، قبول داشتند. با ایمان بهکه  گونه  را آن
 اسالم و پیامبرش،  یخدابه   مانی بشناسند. با ا  یو عقالن   یرا با ابزار علم  نیاصول و فروع د

  ی دل  تردید و دو  یبرا  ییجا  نصورتی. در انهادندیگردن م  یمذهب  نیفرامچون و چرا به بی
 نبود.  برای این افراد  یشیدگراند ای

 

 ی در برابر تغيی  ايدئولوژ   ها خانواده واکنش

  است که   یه یآمده بودند. بد  رونیب  یمذهب  یهااز خانواده  نیسازمان مجاهد  یاعضا  شتریب
  خود را  یناخرسند  ،یکامبا تلخ اما   زده بودندشگفت  یدئولوژیا  رییاز تغ  ییهاخانواده نیچن

 دادند.  یبروز نم
از کسانی   به بسیاری  ب  ندآمدیدر م   نیسازمان مجاهد  تیعضوکه   انیاطراف  ن یدر 

از   بودباالیی    یو شخصیت  یفکر  یهایژگیوخود  اندبرخوردار  خانواده  نی .  مورد    ، عضو 

 
. سایت 11صفحه  ی »اسالم مارکسیستی یا مارکسیسم اسالمی« نوشته بیژن جزنیبرگرفته از مقاله 1.

   ) آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران(  ایران آرشیو
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اطراف نمبود.    انشیاحترام  تغبه   توانستی خانواده    ی های ژگیو  یهمه   یدئولوژیا  رییخاطر 
وابستگان    یدئولوژیا  رییتغها  خانواده  ی. برخردیبگ  دهینا دعضو خانواده را    نیا  یبرجسته 
را اشتباه  که آن با آن  ی عض. بدادندیمخود آرامش  و به  ندکردمی  ی گذرا تلق ییده یرا پدخود 

  ک یدر    یدئولوژیا  رییسرزنش کنند. تغدادند، فرزند خود را  ی خود اجازه نماما به   شمردند،یم
رخ دادن تغییر حساب آورد.  به   ی فرد اشتباه    ای  یرورا کجآن  شدیسازمان رخ داده بود. نم

بایست در  ها میخانواده   بنابر این کرد.  تر می ایدئولوژی در سازمان بار اتهام فرد را سبک 
مدار، مذهب را کنار بودند که باعث شده بود یک تشکیالت دین وجوی دالیلی می جست

 یدندرنگرا به  یمذهب  یهاخانوادهدر    فراداز ا  یاریبس  دهیپد  نی ابگذارد. بدیهی بود که  
موروث  رامونیپ خود اعتقادات  می   ی  مجاهدوا  سازمان  در  ایدئولوژی  تغییر  با  ین،  داشت. 

رخنه   یسنت  یدر باورها  دیترک برداشته بود و ترد  یخانوادگ  یباورهابه   یبندیپا  یتابو
 . کردیم

 

 ی اقشار بازار در برابر تغيی  ايدئولوژ  واکنش

  در سازمان   یدئولوژیا  رییاز هواداران مذهبی سازمان در بازار، با آگاه شدن از تغ  بسیاری
  سازمان قطع کردند و در دیدار با افراد   نیاخود را بههای مالی  درنگ کمکبی   نیمجاهد
 پشت کرده شاندینرا از مبارزینی که به  شانپروا ناباوری خود و تنفر عمیق بی ،سازمان

 .کردندی م بودند اعالم 

 

 یو روحانيت در برابر تغيی  ايدئولوژ  محافل مذهت   واکنش

روحانیت سنتی و مروجین مذهبی  مجاهدین همواره رفتار احتیاط آمیزی نسبت به  سازمان
علی  از  حتی  سازمان  این  می داشت.  فاصله  نیز  شرشریعتی  و  دین  ،یعتیگرفت.  شناسی 

کرد. درست در  آل دینی را تبلیغ می بود و یک جامعه ایده   ختهیشناسی را در هم آمجامعه 
های مسالمت آمیز و ترویج اخالق مذهبی  امعه را از راهج  غییرزمان که شریعتی تهمان  

کار شریعتی درپیش گرفته بود و آمیز مبارزه را کرد، سازمان مجاهدین شیوه قهرتبلیغ می 
آن    انگاشت که همه چیزمی  ییداشتن جامعه امثال او را تالشی بیهوده برای زنده نگهو  

 بود.بیمار 
عنوان به   نیسازمان مجاهدشاه بودند، به   میار مبارزه با رژکه خواست  ونیاز روحان  یبرخ

 ی هاخواست  یسازمان را نماد همه  ن یاز جوانان فداکار، دل بسته بودند. ا  یمذهب یگروه
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 .  پنداشتندی خود م یو مبارزات یمذهب
ها آن  فاجعه بود.  ت،یگروه از روحان  نی ا  ی ایدئولوژی در سازمان مجاهدین برا  تغییر
 یافتهیسازمان   ی دئولوژیا  رییدیدند بلکه تغمی   پایگاه مبارزاتی خود را از دست رفته نه تنها  
. درد شدی م  یتلق  ایشان  مذهباز جوانان مسلمان زنگ خطری برای ضربه زدن به  یگروه

ترین و پرکارترین جوانان مذهبی  گاهآترین،  رسید که ناب می   خود  اوجوقتی به این فاجعه  
باورهای  بدیهی بود پشت کردن این افراد بهها کرده بودند. داده و مذهب را رتغییر عقیده  
خوردگی باشد. کسانی در  و یا فریببود اطالعات مذهبی  کمتوانست ناشی از  دینی، نمی

 ود زمانی در تبلیغ و  ایدئولوژی بودند که خ یردار تغیطالیه این دگردیسی شرکت داشتند و 
بوده و رابطه  ی علمیه قم  حوزهی  طلبه روزی    شناس اند. تراب حق بوده  شادین کوترویج  

سرشناس   افراد  با  احمدی تنگاتنگی  است. حسین  داشته  یک مذهبی  فرزند  که  روحانی 
عنوان یک کارشناس  شناختند به می   که او راکسانی  میان  در    ،خانواده متدین و روحانی بود

 معروف بود.  رکاراستگو و درست  و پاکانسان مذهبی روشنفکر و یک  
سهل بتوان به در قضاوتی عقالنی و منصفانه  نبودند که    یها افرادیک از اینهیچ
تغییر ایدئولوژی کرد. از این رو    شانجهل و نادانی متهماز مذهب یا    یاطالعبی  انگاری،

 فکر  به  را ها آن  بود و آور شگفت  شناختند می  که این افراد را باوراننیبسیاری از د یبرا
 داشت.می  وا

چماق تکفیر اینجا و آنجا، آشفت. از روحانیون هوادار سازمان را بر  یبرخ ده،یپد  نیا
آیت  شد.  برداشته  مجاهدین  جانبکه    ،طالقانیاهلل  علیه  از  از  داری  با  آغاز  مجاهدین 

 یتغییر اعتقاد انستتوینم کرده بود،آن سازمان دریغ نبه  یگونه کمکاز هیچاش، تشکیل
که تغییر عقیده داده    کسانیکامل از سرزنش و تحقیر    با درایتاما    آن سازمان را بپذیرد

 یدشمنان مبارزه و دشمنان آزادآسیاب  بودند خودداری کرد. زیرا این کار را آب ریختن به 
را در    یزیاد  یهاکه سال  یدانست. طالقانمی تبعید  از عمر خود   زینمبارکنار  زندان و 

یا   و  مارکسیست  بود، همان سکوالر  مسلمان،  براگذرانده  که  مبارز مسلمان    یقدر  یک 
. مجاهدین مارکسیست گذاشتییک مبارز غیرمسلمان نیز احترام مبه   شد،یارزش قائل م

تکان دهنده   یینامه   ی آن پیر مجاهد شوند، ط  خواستند باعث رنجش ی شده که هرگز نم
نام و او توضیح دادند. گرچه نامه به   یبرا  یرا در یک نامه خصوص  یلوژتغییر ایدئوروند  
و عضو سازمان مجاهدین بود اما نامه را    طالقانیاهلل  پسر آیت  ،یطالقان  یمجتب  یامضا

فرزندان  گروهی که پیش از این خود را    یکرده بود و در واقع این نامه از سوسازمان تهیه  
 آن نامه آمده بود:  در او نوشته شده بود. خطاب به دانست، میاهلل مبارز آیت 
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  ی ارتباطو    مکنمی  یزندگ  یاکنون دو سال است که خانه را ترک کرده مخف....   -
که با   یزیاد  یهاکه برایتان قائلم و سال  یخاطر احترام عمیقبا شما ندارم. به 

شما    یدانستم که برا  یایم، ضرورها و ارتجاع بودهیستالجنگ با امپریهم در  
چرا   که  تغییراتتوضیح دهم  گرفتیم  تصمیم  کیشانم  و هم  در   ییعمده   من 

در کنار شما یاد    یزندگ  یهانخستین روزسازمان خود ایجاد کنیم...... من از  
آشام متنفر و بیزار باشم. من  خون   یگرفتم که چگونه از این حکومت استبداد

آتشین   یهادرس و   هاآموزش   خود را از طریق مذهب،  یهمواره احساس بیزار
مذهب . من همیشه از  مکردو امام حسین، بیان می   ی حضرت محمد، امام عل

کش در حال مبارزه با ظلم، احترام قائل  زحمت  یهاتوده  یعنوان زبان گویابه 
ام. من قبال فکر دو سال گذشته مطالعه مارکسیسم را آغاز کرده یبودم.....اما ط

اکنون  یاین رژیم را از میان بردارند ول توانندیم ارزروشنفکران مبکه   مکردمی
طبقه کارگر   یهسازماند  یبرااما    آوریم  ی کارگر روطبقه  باور کردم که باید به

را    ی«مبارزه طبقات»  اصل تاریخ  ییپویاباید اسالم را کنار بگذاریم چون مذهب،  
م اسالم  البته  ندارد.  مترق  تواندی قبول  نقش  طبقه    ژهویه ب  ییک  بسیج  در 

 ییهاتحلیلتنها مارکسیسم است که  این  اما    فکر علیه امپریالیسم ایفا کند روشن 
ست. هاآن   ییهاو متوجه طبقات استثمار شده و ر  دهدی دست ماز جامعه به   یعمل

دارند،   یماتریالیسم تاریخکه اعتقاد به  هاییآن  مکردمن پیش از این فکر می 
  ی هایتوانند فداکارپس از مرگ ایمان ندارند نمی یو زندگ ادمعبدلیل اینکه به 

که شخص    ییترین فداکاریزرگترین و متعالب  دانمیماکنون    ینمایند. ول  یبزرگ
 طبقه کارگر است.  یانجام دهد، مرگ در راه آزاد تواندیم

 
از چرخش    ی بر زخم ناش  ینتوانست مرهم  هرگزنامه و بیانیه تغییر ایدئولوژی،    این
بیانیه  باشد.    یبیانگر رویداد تغییر ایدئولوژ  توانستی بگذارد. بیانیه فقط م  سازمان  ی ایدئولوژ

تغییر  ی راب  ی منطق  یابزارعمیق نبود، به   شانیمذهب  یهارا که باور   ییهانیرو   توانستیم
همه   رغمی را شکل و سامان بخشد. علها  آن  در  یاعتقاد  یمجهز کند و دگرگون  یایدئولوژ
ب  یکه رهبران طیف مارکسیست  ییهاکوشش آوردند، شکاف عمیقه سازمان  بین    یعمل 

آن بود    از  یناش  هاینگراناز این دل  یها ایجاد شد. بخشاسالم و مارکسیستمعتقدین به 
  ، هر علتمذهبی، به عقیده و بیان عادت نداشتند. چرخش در اعتقادات    یآزادافراد به که  

در    یو اجتماع  یعقیدت  یهااز چالش  یبسیار  ی. ریشهرفتیشمار منکوهیده به ممنوع و 
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بین  ،ایران محور  بوده    ی خود  دانستن،  همه  از  برتر  را  خود  منافع  از  .  استو  بسیاری 
را  فقط عقیده خود    ،ندباشقائل    یحق  ینگرشهر عقیده و    یکه براآن   جایباوران، به دین

 دانند. حق، می درست و به 
، با تبلیغ هدف مبارزاتی خود،  های فداییچریک نیروهای مبارز چریکی مجاهدین و  

که رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی بود، گفتمان جدیدی را در جامعه رواج داده بودند  
بردند، خواستار آزادی و  که حتا بیشتر افراد و نیروهای مذهبی هم وقتی از مبارزه نام می 

 عدالت اجتماعی بودند.  
تغ،  یرفسنجانی هاشم  اکبرعلی   13۵4سال  بهار    در از  سازمان   رییکه  در  تحول  و 
  ه ی گال  دهی پد  نیاز ا  روتیدر ب  شناس با تراب حق  یداریشده بود، در دبا خبر    نیمجاهد
 شناس حق تراب  خواهد که سازمان چنین کاری را نکند.  وی مصرا از تراب می.  ه بودکرد
 : کرده است انیب  نیرا چن دارید نیخاطراتش ادر 

نکنید. من شنیده  - را  این کار  باالی آرم سازمان  ام که می آقا  از  را  آیه  خواهید 
  ی لیما خ  یبرارا نکنید.    بردارید و اعالم کنید که مارکسیست هستید. این کار

  ی مبارزه انقالب  توانندی که م  ستندیها نمارکسیستتنها    مییدارد که بگو  تیاهم
گونه مبارزه این   توانندیهم م  هاناسلممببرند، بلکه    شیپرا در سطح مسلحانه به 

می   کنند. اول  از  اعتبار  ما  ندارد.  ما شباهتی  اسالم  با  شما  اسالم  که  دانستیم 
مجاهدین در ایران بحدی است که اگر از طرف علما و آقای خمینی هم نظری  

م کنمی   پذیرد. خواهشداشته باشد تا مجاهدین تأیید نکنند، کسی نمی   وجود
ستند. آبروی اسالمند  این آیه را از آرم سازمان برندارید. مجاهدین آبروی ما ه

 مضمون(.)نقل به 

به حرف   ن یهم  .... - را  حتها  و  گفت  می  ی من  هم  به خواهش  من  پاسخ    کرد. 
آ  ن یای  رفسنجان که  چ  یستیبا  ن یمجاهد  ا یبود  به   ی زیآن  عمل  در  که  آن  را 

که اسالم هم    دیکن  غی تبل  دی شما بتوانکه  این   خاطربه فقط    رندیبگ  ده یناد  انددهیرس
  م ییدروغ بگو  دیما با  ای. آببرد  شیپرا به   یانقالب  ۀمبارز  سم،یمثل مارکس  تواندیم

 1د؟ ی از آن استفاده ببر دی تا شما بتوان
 

 
 .466و    46۵، صفحه  شناس» از فیضیه تا پیکار«، خاطرات تراب حقبرگرفته از کتاب    1.
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پس از اعالم تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین، گروهی از روحانیون ایرانی خارج 
سازمان مجاهدین و نکوهش رهبرانش، منتشر  یی علیه  ، بیانیه13۵۵از کشور در فروردین  

 شدت محکوم کردند و در پایان اعالم داشتند: دگردیسی ایدئولوژیک را به ها آن  کردند.
ایران   - مسلمان  مردم  طبقات  عقیده کلیه  این   و  اصیل  انقالب   تنها  که  اندبر 

را آنکه از فرهنگ خودی و اسالمی سرچشمه گرفته و    انقالبی است  پیروزمند،
واقعی و    در جهت با الهام از تجربیات   .انسانی رهنمون سازدمصالح  مردم ما 

مبارزه خود  به   ،راست و چپی  توطئه و دخالت بیگانه گذشته در مقابل هر نوع  
داد خواهند  نابودی    .ادامه  با  که  ارتجاعی  پوسیده  رژیم  باشد  و  و  شاهنشاهی 
یعنی حکومت  عدل و  استقرار حکومت   نابسامانی به  ،اسالمیآزادی  های  کلیه 
 .خود سامان بخشند

 
که پس    ندبودروحانیونی  از جمله    کنیرضا مهدویو محمد  انواریباقر  اهلل محمدآیت 

از سوی  ایدئولوژی  تغییر  رسمی  اعالم  به   از  با  سازمان مجاهدین،  سازمان  مخالفت  این 
 ند. پرداخت

در همین رابطه، برخی از روحانیون که تا پیش از تغییر ایدئولوژی، سازمان مجاهدین  
گرایش جوانان  تکاپو افتادند تا از دانستند، به را نماینده تفکر مبارزاتی خود با رژیم شاه می

افکار کمونیستی جلوگیری کنند. در این باره در اسناد منتشر شده از مرکز اسناد انقالب  به 
   خوانیم:اسالمی چنین می 

، مجاهدین مارکسیست شدهروحانیت با پشت سرگذاشتن آن تجربه تلخ، نسبت به 
  دست به  ای که در زندان در برخورد با بقایای مجاهدین بدبین شده و با تجربه  سخت
به   آورده انقالب،  پیروزی  از  پس  روزهای  در  به بود،  روی خوش  هیچ صورتی  آنان 
تاری  نشان یاداز جلسه  30/۸/۵6خ  نداد. ساواک در  آقای کنمی  ای در مشهد  د که 

حضور روحانیون محفلی با  این شهر رفته و درپس از آزادی از زندان به  کنیمهدوی
مشهد  واعظ،  نژادهاشمی عبدالکریم  شهید    انقالبی  آقای    طبسیعباس  منزل  در 

انحرفاتایخامنه سیدعلی   و  گرایش  »علل  درباره  به   ،  مسلمان  مکتب  جوانان 
  کردند و بر این عقیده بودند که »بایستی مذهب را در گو میوگفت،  مارکسیستی«

 1مارکسیسم دوری نمایند.«  بین جوانان رواج داد تا از
 

 
 برگرفته از »پرتال جامع تاریخ ایرانی«، سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی.  1.
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  _ یسنت  یهاقشرشد.    آویزی برای نیروهای ارتجاعی و ساواکتغییر ایدئولوژی دست
احساسات ضدکمون  یمذهب بود،    نهینهادها  آن   در   یستیمسلمان که    ز یبا دستاواما خفته 
دادند خود را آشکارا بروز    یستیاحساسات ضد کمون  ن،یدر سازمان مجاهد  یدئولوژیا  رییتغ
از   زین  شاهطرفدار    یهارویچپ پرداختند. ساواک و ن  یهاروین  هیعل  ییگسترده  غاتیتبلبه   و
چپ  مبارز از    یهاروین  یهمه   هی عل  غیتبل  یبرا  ییله یرا وسآلود بهره بردند و آن آب گل  نیا

 قرار دادند.   یتا مذهب
  شد.  یمعرف یدئولوژیا رییمظلوم تغ یقربان واقفیشریف در بین اقشار مذهبی، مجید 

، از او قهرمان واقفیطلبان مذهبی، بدون آگاهی از مواضع اعتقادی مجید شریف فرصت
 »شهادت« رسیده است. مسلمانی ساختند که گویا در دفاع از اسالم به 

 

 ها  تغیی  ایدئولوژی مجاهدین در زندانواکنش به

 یمشخص  یهامرز  یدارا  هایمذهب  ریو غ  های شاه مذهب  میرژ  یها، در زندان13۵0سال    تا
به  احترام  محافل    گریکدیبودند. ضمن  نمی   گر یکدیدر  با هم همدخالت  و  کردند.  سفره 

دستگ  سپاما    شدند نمی  یمیصم شهر  یهایریاز  مجاهدین 13۵0  وری اول  ورود  با   ،
  ک ی  شکلبیشتر به ها  آن   قرار شد و بین همه زندانیان بر    ییصمیمانه ی  رابطه  هازندانبه 

  های فدایی چریکسازمان در زندان در کنار    ی از اعضا  یاریبس  .ندکردمی  یزندگکمون  
رزات مردم  مبامحصول    نیتریکه تا آن هنگام خود را عال   نیخلق قرار گرفتند. مجاهد

در جهت صادقانه    یداشتچشم  چیکه بدون ه  دندیدی را م  ییهاکیچر  ند،دانستمی   رانیا
  ن یابود. در    نیمجاهد  یهشدار بزرگ برا  کی  نی. اندکردکشان مبارزه میمنافع زحمت

مجاهدین  طیشرا سنت،  به   مذهبی_ یتفکر  نسبت  را  محک  مارکسیستخود  . زدندیمها 
ا  یاعضابه   نیسازمان مجاهد بود که  آموخته  نوع  ها  آن  یدئولوژ ی خود  از هر  تفکر برتر 

 است.  یگرید
 یدیترد  اعضای سازمان مجاهدین در برتری خود نسبت به سایر نیروهای مبارز، هیچ

 گفت:داد. وی میمی نژاد خود را نشانحنیفی محمد هاچنین احساسی در گفته   .ندنداشت
 .ست«ا یگرد رزانمبااز  تر  یافته تکامل رزاـمب نلماـمس کـی اهیـگآ»

با    ،های فداییچریک داد که  زندان نشان میدر    ییمجاهد و فدا  یرویاما حضور دو ن
 یمهقاطعانه عمل کرده بودند و ه  ،نبرد  یکمتر از دو سال، در صحنه  یالتیتشک  یسابقه 
با دشمن   ز یجنگ و گر  نیدر ح  ابان،یخکف   ا یدر جنگل و از این سازمان، شدگان ریدستگ

  ک یگلوله شل  کیحتا    ،یالتیتشک  یبا شش سال سابقه   نیمجاهداما    دام افتاده بودنده ب
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کتف مجاهد  ریدستگبسته  نکرده،  سازمان  بودند.  سال  ال   نی شده  چهار  از    شیپاقل 
فداییچریک س  لیتشک  های  بود. شش  تئور   الشده  نشان ضعف    کیکار  عمل،  بدون 

در   سازمان  پیش و    یسازماندهمدیریت  در  بود.ناتوانی  آن  استراتژیک  بخش    برد هدف 
های  مذهبی بود تا تئوری مهمی از کار تئوریک در سازمان مجاهدین، کاویدن در متون  

 گاه اینها بود، در نهانی حرکت مبارزاتی مارکسیستبرآمده از خرد انسانی را که سرلوحه 
 متون پیدا کنند.  

طلبی احساس برتریخلق در زندان،    های فداییچریک زیستی مجاهدین و  همتجربه  
   فرونشاند.مجاهدین را و خودمحوربینی 

به زندان که    ییهاخبر بیرون  ا   یحاکرسید  ها میاز  ب  ن یاز  زندان    رونیبود که در 
 ی هانیرو پس یی فراگیر در حال دگرگونی است. از آنسازمان مجاهدین بگونه ایدئولوژی 

  جستند. می یها دوراز مارکسیست ییسابقه یطور به بها، در زندان یمذهب
ط مذهبی   فییک  مانند  یهااز  زندان،  در  عباس    بنیادگرا  مصطفا    ،یشیباندکتر 

قلعه   ،مالیری فرزاد  در هاخبرخاطر  به   ،یگالبو  ایدئولوژی  تغییر  جریان  باره  در  که  یی 
به  می سازمان  می رسید،  زندان  سرزنش  و  محکوم  را  ایدئولوژی    .ندکردمجاهدین  تغییر 

باوران بسیار نگران بودند، برای دین   هایی معتقد و وارسته افرادی که از نگاه بسیاری، انسان
مارکسیست شده    حسن راهیکننده بود. در زندان، دکتر عباس شیبانی وقتی فهمید که  

گریست. نبوی  1است  بود:  بهزاد  گفته  رادیویی  گفتار  یک  در  از   نیز  زندان  در  »وقتی 
 با خبر شدم گریه کردم«. رضا زمردیانعلی مارکسیست شدن 

ها  پرداختند. مارکسیستمی  هامارکسیستتهدید و تحقیر  که به   هاخالف مذهبی   بر
 داشتند.  یی شایستهرفتار مالیم و بردبار بودند و ها با مذهبیزیستی در هم
کرده   دایمارکسیسم رونق پگرایش به   ک«،یدئولوژیمواضع ااعالم    هیانیانتشار »ب  با
در چه در خارج و چه  یمذهب یها . نیروافتییم افزایشتعداد زندانیان مارکسیست بود و 

  ی اهبر باور ی. موج فراگیر تفکر مارکسیستبردندی سر مبه  یشدید یداخل زندان در نگران
دادند و دین  نشان نمی  یدیکه در اعتقادات خود ترد ،کرد. بنیادگرایانآنان خدشه وارد می 

باور داشتندرا آن  یبراها  آن   برخاستند. دفاع از اعتقادات خود  به   ،طور که تبلیغ شده بود 
بین خود   یبلندنامریی دیوار  ،یمذهب یهادر توده ینیدضد شیگرا یشرویاز پ یریگجلو 
مرکز اسناد انقالب    تیسادر    دادیرو  ن یااز  .  دندیکشها  در زندان  یمارکسیست  یهانیروو  

 :شودزیر یاد می شکل به   یاسالم
 

 گوی نگارنده با حسن راهی. از گفت. برگرفته  1
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مواضع  انتشار   - اعالم  خلقبیانیه  مجاهدین  بازتاب  ایران  ایدئولوژیک سازمان   ،
بود که علما تصمیم    یینیروهای سیاسی داشت و در چنین فضامیان    وسیعی در

التقاطیون گرفتند در همان دوران،  ها و  کمونیستعناصر مسلمان از    تصفیه به 
جسته، حاضر  تبرّی   منافقین ارتباط با  الجوردی و دوستانش از هرگونه تماس و  

کردند.  زده بودند، تناول نمیدست  ها  آن  نبودند و نانی را کهها  آن  غذا خوردن بابه 
 1. خواندندشان نماز نمی و یا روی مهر خیس ها آن  مازحتی با جان

 
در ارتباط با    تنها  سازمان  نگرش مارکسیستی  ، ایدئولوژیکاعالم مواضع    یه یانیب  در
آن نبود.   دنیمطرح شده بود و هیچ تالشی در جهت نفی دین و یا نکوه ،مبارزاتیحرکت  

اعتقادات  شد که  یک سازمان مبارز بود، بر این نکته تکیه می این کتاب که مانیفست  در  
آزاد و    ییجامعه   جادیا  یتضمینی برااجتماعی و    یتواند رهنمود یک مبارزهمذهبی نمی 
باشد.   دینآباد  سازمان  که هرگاه یک عضو  است  را بدیهی  مارکسیسم  مجاهدین    مدار 

 اش حتی در انجامزندگی   امور  ی  بازتاب آن در همه   پذیرفت،  می   عنوان راهنمای مبارزه  به 
 شده بود. اش خالصه  شد. زیرا زندگی یک فرد مبارز در مبارزههای مذهبی، دیده میفرمان

سازمان،   یبود که اعضا  نیا  یدئولوژیا  رییاز تغ  شیاز مجاهدین تا پ  یعموم  شناخت
  ، یسازمان  نی چن یدئولوژیا رییتغ بنابر این  و فداکار بودند.  باورن ی وارسته، آگاه، د یهاناجو
 .  آفریدی شبهه م دین،از معتقدین به  یبسیارذهن  در

 برد ی سود م ی ها چشم و گوش فراوان داشت، از این چند دستگکه در زندان ساواک
 انگیخت.بر می متخاصم را علیه یکدیگر  یها جناح ،گوناگون یهاشیوه و با 

  

 پاک  -فتوای نجس

ایدئولوژی در سازمان مجاهدین،   تغییر  و گرد هم نشستند  زندان  روحانیون در    یبرخبا 
 جوانانبهها  آن   یأس تبدیل شده بود.به  هاو امید  لختهمه    هااندیشی پرداختند. کامچارهبه 

دادند. نظرشان در لباس رزم با رژیم حاکم دین را رواج میدند که به مسلمانی دل بسته بو
در راستای افکاری  خود بلکه   ،کردرا تبلیغ نمی ها آن افکار دینی، تنهانه   این گروه،کنون ا

 خود را از زندگی جمعی کنار   هامذهبیدر این راستا    .کردکه دین را نفی می قرار داشت  
 چاره بودند.فکر های کوچک خود به کشیدند و در محفل می

 
 «، سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی.مبارزات شهید الجوردی با منافقینی از  برگبرگرفته از نوشتار »    .1
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 یشیرازی رباناهلل عبدالرحیم  آیتابتکار  در زندان شایع شد که به   13۵4اواخر اسفند    
رسیده    یاز روحانیون زندان  یتایید جمعو به است  تنظیم شده    ییفتوا  ،یرفسنجانیهاشم  و

صورت فتوا به  گفتندی م  یزندانباوران  دیناز    یجمعاما    نوشته نشد  ییجافتوا در    نیاست. ا
»نجس   یفتوافتوا که به   ن یبرسانند. ا  گرانیگوش دابالغ شده است تا به   ایشانبه   یشفاه
ها مسلمانان از مارکسیست  یینجاست کفار و جدا   یبر حکم قطع  ،معروف شد  «یپاک  _ 
 داشت.   دیتأک

 : شدی عبارت زیر نقل مفتوا به  متن
به   ،یتعال  باسمه - توجه  زندگ  یناش  یهانازیبا  با نامسلم  یجمع  یاز  ها 

و با در    آورندی دست مبه ها  آن   که بدین وسیله  یاجتماعها و اعتبار  مارکسیست
نجاست کفار،   یحکم قطعبا توجه به   یسیاسو    ی ن همه جهات شرعنظر گرفت

مارکسیست جمله  از    ییجدا  ،هااز  و   درها  مارکسیستمسلمانان  الزم  زندان 
 1خواهد شد.  یجبران نا پذیر یهان امسامحه در این امر موجب زی هرگونه

 
 هارا ستودند و سرمشق خود قرار دادند. آن  ییفتوا  نیچندر زندان،    بنیادگرا  مسلمانان

ها که  خود را از مارکسیست  لی وسا  گریو د  هایی ها و دمپاغذا، کفش   یهاقابلمهها،  سفره 
 جدا کردند.  نددانستمی شاننجس
برا  یشرایط مبارزات  در معیار و محک  باالترین  از خود  به   یوفادار  ی آن روز  مردم، 
در سطح جامعه باعث    ییمبارز بود. پخش چنین فتوا  یهانیرو  یهایفداکارو    یگذشتگ
تنفر    یبدبین نویسندگانو  از  به شدی م  شمردم  دل.  پا  یکس  لیهمین  بود  نکرده    ی جرأت 
هر  ا را به آن فتو  توانی در کار نباشد، م  یینوشته   یوقت  یامضا کند. وانگهرا    یینوشته   نیچن

کننده    هیعنوان تهبه  طالقانیو    ی اهلل منتظراز آیت  یکه برخنانسبت داد. چننیز    ینامخوش 
 چنین نبود. که  یدر حالنام برده بودند.  
رجوی  مسلمان  مجاهدین بیانیه   یاکپ  _ نجس  یفتوا  ، گروه  یک  و   یارتجاع  یرا 

»نجس  ی نسبت دادن فتوایبارهدر  ها  آن  زیان مبارزه خواهد بود.به   که   انداز خواندند تفرقه 
 نوشتند:   نیچنمنتظری و طالقاتی، به  «یپاک _ 

خود   بان یراه و پشترا نیز هم  یو منتظر  طالقانی  یدروغ آقاعده در ابتدا به   نیا -
  ن یو مخالفت خود را با جاعل  بیکه مسئله توسط هر دو تکذ  نمودندیم  یمعرف
 اعالم نمودند.   فتوا
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صف    بلکه  انداخت،  فاصله  هامذهبی  و  هامارکسیست  بین  تنها  نه  پاکی،_ نجس  فتوای
طرفدار مجاهدین   یهایعمیق بین مذهب  یدستگ  دو.  کرد  تقسیم  دسته  بدو  نیز  را هامذهبی
ها تبدیل کرده  میدان رزم اندیشه بسته زندان را به محیط    ،یمو بنیادگرایان اسال   مسلمان

تحقیر و تنبیه و نفرت و تکفیر در جریان   از یطوفانزندان،   سترگ یهابود. در میان دیوار
جنگ و به   ندکردداد محکوم میکه فتوا ارائه می را    یینابخردانه  پیشنهاد  هابود. مارکسیست

 یدر اندیشه   یکه خللآن  یزندان، برا  یهان یمتد  ی. برخرفتندیم  های مذهب  یایدئولوژیک
نیز دانش    یزندان  ی. چند روحانجستند یم  یدورها مارکسیستپدید نیاید از  ها  آن  اعتقادی
فقه و فلسفه و منطق را در زندان    ی هادرس   وکار گرفنتد  خود را به  یحوزو  یو اندوخته 

اقل آسیاب دین برگردانند، ال را به   هاشده نیدبی   توانندی بود که اگر نم   نیآغاز کردند. هدف ا 
 کنند.   یها جلوگیرمارکسیستآسیاب  باوران، به دین از ریختن بقیه 

 
  یگوناگون  یهای بنددسته  ها،  با مارکسیست  یمخالفت افراد مذهب  یچگونگتوجه به با  

»باند    «،ی»معترضین«،»منفردین«، »باند میثم»مخالفین«،    یهانامبه  در زندان رخ داد که
 معروف بودند. .....  .«یرجو

 
 از ییبست. عده  ییتوشه برای خود  تغییر ایدئولوژی از کار ننشست. هم بی ساواک

ها آن سازمان را بین  یدئولوژیا   رییگرد آورد و بیانیه تغ «کمیته مشترک»  روحانیون را در
افراخته وحید  کرد.  برجسته    ،پخش  مارکسیستعضو  زندان  یبخش  و    یکه  از بود  پس 

  اک کرد. ساو  یسخنران  ونیروحان  یبرا  ،کردکاری میبا ساواک همدستگیری و شکنجه  
به  منحرف کوشید  سازمان  یک  مجاهدین  سازمان  که  بقبوالند  و    روحانیون  بوده 
زندان  اند. آنگاه این روحانیون را در یک بند جداگانه در  مذهب خیانت کرده ها بهمارکسیست

چه هم از آنها  آن  دیگر بودند نزد آنان آورد تا  یها را که در بند  یگرد آورد و طالباوین  
آگاه شوند و علیه مجاهدین موضع    خواست،یآن شکل که ساواک مبود و بهداده    یرو

ها و نیز بین مجاهدین  و مارکسیست  های کار، ساواک اختالفات بین مذهببگیرند. با این  
  د ی وشک  ی روحانیون زندان  از   یبرخ  یبا آزاد  ،ساواکزد.  دامن می گرایان را  مسلمان و بنیاد 

از زندان    رون یدر بها  آن  توسطها را  و مارکسیست  هاین مذهبیاختالفات بو    یبینجو بد 
 باشد.ها مسموم و غیر قابل تحمل چریک یمحیط جامعه برا تقویت کند تا

های مذهبی بودند  از متعصب  یشمارزندان مشهد در بین دویست زندانی، انگشت  در
که  و...    یدریحابوالفضل    ،، اسداهلل الجوردیاهلل عسگراوالدیحبیب عبارت بودند از  که  
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 غذای زندان را اولها  آن   کردند.پرهیز میها  آن  دانستند و از می  نجسها را  غیر خودی
داشتند. می  آن بر  ها نجس شود ازدست کمونیستبه   کهینرا قبل از اود  خگرفتند و سهم  می

کشیدند تا پاک  می   استفاده کرده بودند قبل از اینکه دست بزنند آب شیر آبی را که دیگران  
غذای  ظرف   ،شود جدا های  را  غمی   خود  دست  از  و  را    هایمذهبر یکردند  زندان  غذای 
 دانستند از دست دادنمی را نجس هابی که عرق غیر مذهاین افراد برای   نیگرفتند. انمی

 . ندکردمی یخوددارها آن و ورزش جمعی با
راه داشت. هر روز چند    یراهرو میان   که به   ییهادر زندان وکیل شیراز، در میان بند 

 باورنیرزم دهم   یرخ داده بود. نخواندن نماز از سو  ی ایدئولوژ. تغییر  شدندی جابجا م  یزندان
هم  ییهاآن  ی برا  ن،یشیپ به که  ناخوشاچنان  بودند،  پایبند  بود.  نگرانو    ند ینماز  کننده 
 یهابندو به   بستندیم  باشند بار خود را    ی  سیدگرد  ن یشاهد ا     خواستندی که نم    یباوراننید
 . ندکردقل مکان می ن گرید

نشسته و اشک    ن یماتم زده بر زم  یزندانیک    ،زندانی  بسته   یدنیا  از  ییدر گوشه 
اعدام   یبود که برا  یوداع یار  یگریه برا این    ی. روزگریدیتاریخ م  یرحمیب. او به ریزدیم

بگذارد، از گسسته   رونیش بااعتقادات  رزاز مپا را  تواند  ی . امروز اما او که نمشدیبرده م
  .ریزدی است که اشک م دهیرنجرزمش آنچنان هم قیرف یاعتقاد یهاشدن بند 
تشید  شیراز،  سازتازه  زندان  در اکبریمحمد   حبیب  ،معظمی  نبی،  آهنگران، محمد 
منصور  داوری  عباس ،  دوستمکرم   که   بودند   مجاهدین  اعضای  از   بخشی  ،بازرگان  و 
 رضا  پیشین،  رزمانهم  کنار  در  مدتیها  آن  .فشردندمی   پای  خود  اعتقادات  بر  چنانهم

خامنه فتح  ،نخعی  کامران  ،انیخانلیاسماع  مسعود  ،باکری  ،یخسروشاه  مهدی  ،یااهلل 
  سید احمدیان سیدجلیل    ، آوخابراهیم  ،  یرحمان  ی محمدعل  ،عبداهلل محسن  ی،حسین قاض

مذهب اعتقادات  به   یکه  بودند،  گذاشته  کنار  با  یزندگرا  دادند.    کسی که  این   ادامه 
انجام    یو طبیع  یتدریج  یی،جدااین  برمال شود اما    نیشیپ  ارانی  از  ییخواست، جدا نمی
مشت  هایمذهبشد.   اتاق  غ  رکاز  به   کردندکوچ    هایمذهب  ریبا  خود  و  عقیده  هم  افراد 

 . پیوستند
 

ی  آن  آمدهایی   و  افراخته وحید  دستگی 

 گامانپیش   از  و  سازمان  عملیاتی  هایکادر  از  یکی  ،وحید افراخته  ،13۵4  مرداد  پنجم  روز  در
  خاموشی،   محسن  اش مسئولیت  تحت  عضو  و   افراخته  وحید.  شد  دستگیر  ایدئولوژی  تغییر
 که   افراخته.  افتادند  دامبه   ای،منتظره  غیر  صورتبه   مشترک  کمیته  گشتی  گروه  یک  توسط
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 هانشد   را در  سیانور  کپسول  داشت،  ییبرجسته   نقش   شاه  رژیمبه   وابستگان  ترور  چندین   در
وخُرد   می وحید    رزمانهم.  افتاد  ساواک  دستبه   جاننیمه   کرد  زیر    ندکردگمان  او  که 

  ر یدستگ  بهشتیعضو سازمان که سوم ارد  ک یشکنجه کشته شده باشد. بعدها فاش شد که  
بود، شکنجه  تاب ن  یهاشده  را  با ساواک هم  اوردهیساواک  و   یکرد. گشتمی  یکاربود 

وحید  که  به شهرگردی برده بود. او    شناختی که م  یافراد  یی شناسا  ی را برا  ی و  سیپل
   تالش ساواک،  با    1نشان داده بود.   یگشت  سیپلرا به   یشناخت، ومی   خوبیرابه   افراخته

 اش شکنجه شد. اطالعات  یه یتخل ی کرد و برا دایپ  افراخته از مرگ نجات
نبرد  یهاشکنجه از  افراخته    دیوح   بدر  سالم  جان  و جسم  یهاشکنجه .  ساواک    ی 

  ی هایو شخصیت او را دستخوش دگرگون  دهدیدست هم مساواک دست به  یهاترفند
با تخلیه همه اطالعات    وحیدبا ساواک فرو افتاد.    یکارهممنجالب  و به ا.  دکنمی  آور شگفت

از اعضا   یاریکرد. او بسمی  یکار، با ساواک همش عناصرریز و درشت خود از تشکیالت و  
لو داد.  و هواداران   را  افراختهسازمان  به   تقی شهرام، محمد وحید  متفکر و  را  مغز  عنوان 

خود را در باره شهرام    یهایدانستن  یکرده بود. او همه  یتشکیالت معرف  یدهندهسازمان
اطبه  به  یداد. و  العساواک  آنجا که  تا  را   یبرا  آوردیم  ادیعالئم و مشخصات شهرام 

ساواک ، به برخوردار بود  یقو  ییافراخته که از هوش و حافظه   د یکرده بود. وح  انیساواک ب
در بازار    ییدرحجره  یتیم  یجای اقامت در خانه هرام بهدهد که احتمال دارد شرهنمود می

 پنهان شده بود.  ییدر حجره یدرستدرست بود. شهرام نیز به  یگمانه زن  ن یا بخوابد.
دریافت کرده بود، به بسیاری از    وحید افراختهیی که از  ساواک با اطالعات گسترده

های سازمان پی برد و شمار زیادی از اعضا و هواداران سازمان  کاریها و مخفیفوت و فن
کردند، دستگیر کرد و ضربه سختی به و از جمله کسانی را که به سازمان کمک مالی می 

 2 سازمان وارد آورد.

 
 .7برگرفته از »بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک« صفحه    .1

 یمهندسمعدل باال بدون کنکور در رشته    ا ب  1347در سال  ،  1329متولد    دیوحبه  رحمان افراخته مشهور  2.
را رها کرد و  لیسال، تحص  2پس از  وی  شد.    رفتهیپذ »دانشگاه صنعتی آریا مهر)شریف فعلی(«  کیمکان

گیر  چشمهای فعالیت پرداخت. تالشبه خلق ایران نام گرفت،مجاهدین در سازمان مخفی که تمام وقت 
 ستیبخش مارکسدر    افراختهتندی باال برد و در کنار مرکزیت قرار داد.  به  سازمانافراخته، جایگاه او را در  

و ترور   واقفیشریف  د یقتل مجکرد. وی در  ، عملیات نظامی این سازمان را فرماندهی مینیمجاهدسازمان  
در   ییمستشار آمریکا نزیهاوک   سیترور لوئ  اتیعمل  ئولمس  نیهمچناو  داشت.  شرکت    پوری  زند  پیسرت
پس از مدتی وحید افراخته  دستگیر و شکنجه شد.    13۵4  در سال    ی و.  در تهران بود  13۵4  بهشتیارد  31
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 ی ایدئولوژیک سازمان خانه بدویسر و نگارش بیانیه

 آسان بود تا وقتی که یک خوراک درون تشکیالتی بود    ی ایدئولوژ  یتئوریزه کردن دگرگون
را بر سازمان وارد کند و   ینیسنگ  یهاضربه   توانستی م  یدئولوژی ا  رییتغ  یعلن  انیب  اما
 را نابود سازد.  آن نیشیپ یهااز دستاورد یاریبس

شهراممحمد گره   یدئولوژی ا  رییتغ  که  تقی  تشک  یهمه  یگشارا    ی التیمشکالت 
ها و هواداران شد تا با پخش آن، تودهرسمی   هی انیب  کی  یه یتهدانست دست اندرکار  می

را دگرگون  سازمان  کند.    یدئولوژیادر    یاز  آگاه  در اعالم  سازمان  مذهب  گذاشتن  کنار 
و    شدی م یتحمای  آموختگان مذهبدانشو   انیاز بازار  یبخش بزرگ  یکه از سو  یسازمان

 نبود.  یهوادارش بودند، کار آسان انیآن بازار یمال گاههیتک
متن  به   شهرام بیانیه   یاصلتهیه  تهیه  پرداخت.  م  ییبیانیه  سرنوشت    توانستی که 

به  بزند،  را رقم  با    آرام  یمنسجم و خاطر  یفکرسازمان  دائم  نیاز داشت. جنگ و گریز 
  یی جا  تقی شهرامسازمان و از جمله محمد   یاعضا  یبدوشرژیم شاه و خانه    ی ان امنیتمامور
 گذاشت. ی نم هیانیب رش آرامش خاطر و نگا یبرا

  ، یاز زندان سار  یفرار  یساواک، زندان   یعنصر شناخته شده از سو  تقی شهراممحمد
 یاست. او که در اندیشه تهیه   ی دار تغییر ایدئولوژتشکیالت، طالیه   یمرکزعضو کمیته  
فارغ از خانه    یکه دمآن  یکرد. برامی   دای پ  ی امن  یجا  دیاست، با  یدگرگونمانیفست این  

باشد  یبرا  یرامشآبتواند    ،یبدوش داشته  اونوشتن  بهبه   .  کردن  کوچ  در   ییکلبه فکر 
که دور از دسترس ساواک و    ییجابود.  پنهان در شهر    ییزاویهدور افتاده و یا    ییدهکده
 باشد.  یدغدغه امنیتبدون 

، خواسته بود که  قمینام مهدی موسویخود به  تمام وقت یاعضاسازمان از یکی از 
اجاره کند. موسوی،   انبار کردن سالح و مدارک سازمان  برای  از جست جایی  وجو، پس 

برق نزدرا در پاساژ    ییمغازه واقع در خیابان چراغ  با مدارک  توپخانه،    دانیم  کیکویر، 
سازی ی او، احمد احمد، برای محملبود و یکی از اعضای زیر مجموعه اجاره کرده جعلی 

  13۵4کرد. ظاهر این مغازه، دفتر فروش پروفیل بود. در ابتدای سال  ا رفت و آمد می آنجبه 
که این   برای  ها آغاز شده بود. شهرامدام انداختن چریک ی پلیس، برای به گردی شبانهخانه 

 
با ساواک   منهمبه  13۵4در سوم بهمن  همکاری   دیس  ،یمیمحمدطاهر رح    ،یکرمان  زاده اشرف   ژهیراه 

مرتضا  و  دیجاو یری ، عبدالرضا مننژاد یمرتضا لباف  ،یبهبهان  یمیساسان صم  ،بطحایی ،خاموشیمحسن
 .شد ربارانی، تلبافصمدیه 
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دو قسمت به   ،یپارتیشن بندمغازه را با  از دسترس پلیس دور باشد، در این مغازه مستقر شد.  
خوان مغازه، پشت  کرده بودند. روزها یکنفر چند ساعتی در پیش خوان و پستو تقسیم پیش

 کار تشکیالتی مشغول بود.  نشست و شهرام در پستوی آن به میز می 
 مغازهبه   و خود را    شدی وارد پاساژ م  روس یان سسمت خیابها یک دختر جوان از  عصر
خود جلب کرده  را به   دار یواس سراحدختر، هوش و    آن  یها. آمدنرساندی م  یفروشپروفیل  

مبود. گاه ساعت را  مغازه  آن  مغازه خارج   کرد که حس می .  ید یپای ها  از  آن دختر جوان 
دخترکه    نی . اشدی وارد م  ژپاسا  که به  دیدی ماو را دوباره    داری . باز روز بعد، سراشودینم
طور که سرایدار کنجکاو همانبود،    تقی شهرام  محمد و همسر    یاز یاران تشکیالت  ییک

آن دختر    . خروج شدی مغازه خارج م  ها ازو روز   ماندیمها در آن مغازه  گمان کرده بود، شب
 . گرفتی که سرایدار کارش را شروع کرده باشد صورت ماز این شیزود، پدر صبح 

 ها وشب  نشستی مخوان  در پیشعنوان فروشنده  ها بهروزچند ماه    تقی شهراممحمد
به  آن،  پستوی  بیانیه در  که  نوشتن  بود  مشغول  به بعد یی  مواضع  ها  اعالم  »بیانیه  نام 

ها  شب  یکه بعض  شودی سرایدار پاساژ، متوجه مپس از چندی،  معروف شد.  «ایدئولوژیک
از   گشاییبرای رمز مغازه روشن است. او    یدر پستو  یقفل است، چراغمغازه   درکه  این   با

که چراغ پستو  یک شب  گیرد.  ی مغازه را زیر نظر میکنجکاوبا    ،مغازهاین  رفت و آمد به 
پستو سرک  د و به کنمی  را باز. آنکه در مغازه قفل نیست  شودی متوجه م  بیند،ی م  را روشن

 .کشدیم
شکایت    یسرایدار براو    شودی منجر م  یدرگیرمغازه به ورود او به ه  ب  اعتراض شهرام 

 پاره کاغذ   یمقدار  رسند،یممحل  به   یان کالنترمامور  ی. وقتافتدی راه م  یکالنتر  یسوبه 
. کاغذ دهندیجریان قرار م  درو ساواک را    ندکنمی   و از جمله آرم سازمان را در آنجا پیدا

ساواک از طریق این  .  نوشتیبود که بیانیه را م  تقی شهرام  محمد  یهاها دست نوشتهپاره
علیه    یتبلیغات  یهاسیاست  یو برا  بردی در سازمان پ  ی عقیدت  یدگرگون  انیجرکشف، به 

  ش یاز پ  ترشیبساواک  پس،  آن    ازگرفت.  بهره    بودی اسالم  یمجاهدین که ظاهرا سازمان 
 . اددی قرار م  یتبلیغاتمورد تاخت و تاز    د، ینامی م  ی«اسالم  یهامارکسیست»را که    یسازمان

  ی کار مشغول بود که با احمد احمد باب دوستنیز به   این مغازه روی  به ، روخیاطیک  
 ها دیده بود.آن مغازه بار در را تقی شهرام ریخته بود و محمد 
مجاهدین    نسازماهمسرش به راه  همپیش از تغییر ایدئولوژی در سازمان،  احمد احمد،  

باقی ماند ولی  خود    یموضع اعتقاد  در  ،یدر جریان تغییر ایدئولوژوی  پیوست.  » مذهبی«  
 فاطمه.  همسرش با جدا شدن از احمد، به فعالیت در بخش مارکسیستی سازمان، ادامه داد
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  1زد.  یخودکش، سازمان را ترک کرد و دست به 13۵۵در زمستان  زادهفرتوک
شهرام   یرهبرها، بهدست مارکسیستکه ناپدید شدن همسرش را قتل او به   احمد،

 فاطمه است.  ش گفته بود که شهرام قاتل  ادوست خیاطبه  دانست،یم
کاغذ    یروی نوشتن بیانیه دوباره  دامه طول کشید تا اپس از ترک پاساژ کویر، مدتی  

درازا ه که پخش شد، پنج ماه ب  یروزاولین سطور بیانیه نوشته شده بود تا  که    یاز روز  . آمد
سوزانده شد و یا    ،یخاطر مسائل امنیتنوشته شده به در این مدت چندین بار متن    کشید.

اینکه    ییشیوهبه  تا  رفت  بین  از  ددیگر  اولین  به   13۵4مهرماه    رسرانجام  رسید.  چاپ 
و در آنجا چاپ و برده شد  به خارج از کشور    (وبیا)  آن توسط محمد یزدانیان    ینسخه

 خش شد.  پ
 

 بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین 

« منتشر  مجاهدین خلق ایران  »بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان 13۵4رماه  در مه
 رساند. این بیانیه آشکارا تغییر ایدئولوژی در سازمان را به آگاهی می شد.

 شود: در مقدمه بیانیه، از مشکالتی که در راه تهیه این بیانیه بوده است نام برده می 
ی، شرایطی مملو  ناکسهمکار تئوریک در چنین شرایط  های مربوط به دشواری....   -

وز یک ساعت و حتی یک لحظه آن از برخوردهای رویاروی و خونین که یک ر
شد بارها و  شود. در دورانی که این بیانیه تهیه می خوبی آشکار می نیست به  آرام

ی منزل شدیم و چندین  سوزاندن اسناد، تغییر مکان یا تخلیه بارها ما مجبور به 
تر تاکتیکی، رشته انشا و تدوین  بار و هربار مدتی چند بنا بر ضرورت های فوری

راه ما، نه تنها از آغاز  ز رفقایی که هم قطع شد. در این میان برخی ا  هاته این نوش
مسلحانه، بلکه در تمام مراحل پر تالطم » احیاء ایدئولوژیک سازمان و    مبارزه

هایی در زمینه تهیه تجدید تربیت کادرها « مجدانه کوشیده بودند و مسئولیت
بیانیه عالوههمین    با   و   صبورانه  که  دیگری  بزرگ  هایمسئولیت  تمام  بر  ، 

 با  رویرویا  در برخوردهای،  بودند  کرده  قبول  داشتند،   عهدهبه   نظیربی  صداقتی
آستان انقالب خلق ریخته    در  پاکشان  خون  یا  اکنون  و  رفتند  میان  از  دشمن

 ها ایتکار قرار دارند. این نهای دژخیمان شاه جاست و یا اینک در زیر شکنجه

 
 .162، صفحه  ی حسین احمدی روحانیبرگرفته از کتاب»سازمان مجاهدین خلق«، نوشته  .  1



 

 نیسازمان مجاهد  کیدئولوژیاعالم مواضع ا  هیانیب 345

 1.سازدبیانیه ای را روشن می تأخیر در انتشار چنین  مشکالت و موانعی بود که

 
 شود:هدف از انتشار بیانیه، در مقدمه آن چنین بیان می 

 و نتیجه   سازمان ما    مضمون این بیانیه، انعکاس این مبارزه ایدئولوژیک در میان   -

های  دهد که ما چگونه با ریشه سازد. این بیانیه نشان می را آشکار می نهایی آن 
به شیوهنظرات غلط و   نادرست کار درسازمان  برخاسته های  ایم، چگونه  مبارزه 

تر ایدئولوژیک را در سازمان برقرار نماییم  توانستیم صفای باطن و وحدت عمیق 
مبارزه  روند  در  چگونه  آشتی و  جریان ناپذیر  ای  و  حاکم  مزدور  رژیم  علیه 

کوشش صادقانه سیاسیترین  حل  برای  به ها  انقالب،  مسائل  قیقت  حترین 
طور انتشار این بیانیه نشان دهنده پاسخ لنینیسم نائل آمدیم. همین _ مارکسیسم

حقایقی که در    ،آن وظیفه انقالبی است که ضرورت طرح این حقایق راما به 
امان ایدئولوژیک، چهار سال شرکت در مبارزه مسلحانه جریان دو سال مبارزه بی

برای مردم    ،روشن شده استسیاسی برای ما    _ و ده سال تجربه کار مخفی  
  .2نهندمان، در مقابل ما می خودمان، برای نیروهای مترقی و انقالبی جامعه 

 
 گوید: ی بیانیه در باره مبارزه ایدئولوژیک و مراحل مختلف آن می مقدمه 

ترین  عنوان اصلیقدری بیشتر از دوسال پیش، وقتی »مبارزه ایدئولوژیک« به  -
»اصالح و آموزش« در دستورکار سازمانی قرار گرفت، محتوای جنبش نوین  
برد که ابعاد این مبارزه تا این درجه گسترش یابد و آثار و  هیچکس گمان نمی

این سرعت همه شئون فکری و عملی سازمان ما را دچار دگرگونی نتایج آن به 
ری نماید. در این مدت ما توانستیم با بسیاری از نقطه نظرهای نادرست، با بسیا

شیوه ایدئولوژیکاز  منشأ  کنیم،  مبارزه  کار،  غلط  ایدهها  آن  های  در  آلیسم  را 
موجود در بطن تفکر سازمان کشف نماییم و برای نابودی آن، نیروهای انقالبی  

 .سازمان را بسیج کنیم

اصالح و تغییر خود بودند، از چنین  آن دسته از افراد و کادرهایی که حاضر به ....   -
، بهترین نتایج را در اصالح خود و نظرات خود گرفتند و توانستند  شرایط آموزشی

یک تبدیل شوند.  ژذخیره انقالبی سازمان در ادامه و گسترش مبارزه ایدئولوبه 

 
 .2  ایدئولوژیک« صفحه  بیانیه اعالم مواضعبرگرفته از مقدمه کتاب »    1.
 .3  ایدئولوژیک« صفحه  بیانیه اعالم مواضعبرگرفته از مقدمه کتاب »    2.
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ع نادرست و انحرافی  ضکه بر موا  ،شانیاصالح ناپذیران و کج اند،  سرانسخت
چسبیدن   لیلدآموزشی، به  دورزیدند و علیرغم همه شرایط مساعخود اصرار می

رفع اضر به حکرد،  منافع فردی و اندیشه و عملی که این منافع را توجیه میبه 
نقائص و عیوب خود نبودند، قاطعانه از عضویت سازمان کنار گذارده شدند. این  

به  دگرگونیهمه  که  بود  آن  و خاطر  اصولی  نظرات  نقطه  در  عمیقی  های 
 1. بینی سازمان در شرف تکوین بودجهان

 
 ی بیانیه، موانع درونی سازمان را در راه دگرگونی ایدئولوژی چنین بازگومقدمه 

 د: کنمی
می - مشخص  توصیف  این  مبارزه  با  پیشرفت  از  مرحله  هر  در  ما  که  شود 

بودیم که در واقع جنبه    روروبه  های ارتجاعی مشخصیایدئولوژیک با مقاومت 
ساخت. های آن مرحله مبارزه ایدئولوژیک را منعکس می متضاد و متعاکس هدف

ها در وجود طور با آن که از نظر عددی، تعداد عناصری که این مقاومت همین
گرفت، زیاد نبود و در هر مرحله شاید از تعداد انگشتان شکل می ها  آن   نظرات

دلیل امکان بالقوه گسترش و  ا از یک طرف بهنمود، امیک دست تجاوز نمی
همان که به ها  آن  دلیل و ماهیت مقاومتها و از طرف دیگر به رشد این مقاومت 

های خانگی پایدار مقاوم بودند، مسئله را قابل  میکرب  میزان مقاومت و پایداری 
 2ساخت. اهمیت می

 
 3  گوید:چنین می  واقفیمقدمه بیانیه در باره مجید شریف 

به - حتی  و  نمود  قبول  را  خود  انتقادات  در ظاهر  تحلیلاو  کتبی،  از  طور  هایی 
عمل آورد و از این نظر قرار شد  های عمیق خود به های نا سالم و ضعفانگیزه

تمام مسئولیت بهبا خلع  تودههایش  ماه  کار  از چهار  بعد  باالخره  برود.....او  ای 
ها  آن   شود دو نفر از افرادی که یکی ازوطئه خائنانه علیه سازمان موفق می ت

 
 . 3  ایدئولوژیک«، سایت اندیشه و پیکار، صفحه  بیانیه اعالم مواضعبرگرفته از مقدمه کتاب »    1.
 .۵ایدئولوژیک« صفحه    بیانیه اعالم مواضعبرگرفته از مقدمه کتاب »    2.

مرتضا ،  2منظور از خائن شماره    .6  ایدئولوژیک« صفحه  بیانیه اعالم مواضعبرگرفته از مقدمه کتاب »    .3

است که آذر نامیده    نیز منظور لیال زمردیان  Az، سعید شاهسوندی است.  3و خائن شماره    لبافصمدیه 
 شد.می
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)خائن شماره سه( و نفر دیگر که مراحل   بطور کامل از سازمان اخراج شده بود
طور بینابینی  گذراند )خائن شماره دو( و یک نفر دیگر را به انتقادی خود را می 

 راه سازد. ( با خود هم  Az)به نام مستعار
 

مقدمه  بیانیهدر  ایران بررسی شده  ی  انقالبی  ایدئولوژیک، جنبش  مواضع  اعالم  ی 
  1  شرح زیر است:ی این بررسی به است. چکیده 

پیش  - مسلحانه  جنبش  آن  راس  در  و  ایران،  انقالبی  کنون جنبش  تا  تاز، 
جامعه، مخصوصا در رابطه با آوردهای بزرگی در رابطه با نیروهای آگاه  بدست 
همروشن  و  بخشفکران  خرده چنین  پایین  است.    _ بورژوازیهای  آمده  نائل 
های  ای از حمایت و پشتیبانی تودهچنین جنبش مسلحانه روستایی و منطقه هم

آوردها روستایی و بومی حیطه فعالیت خود بطور کلی برخوردار هستند. این دست 
های انقالبی ناشی شده  و تبلیغات مسلحانه گروه   مستقیما از عملیات مسلحانه

نشان متقابال  عکسو  قبال  دهنده  در  نیروها  این  مساعد  و  مناسب  العمل 
 تازان انقالبی خلق است. پیش

اساسی - حال  عین  همین در  و  جامعه  انقالبی  نیروهای  برای  مسئله   طورترین 
ند( تنها جلب  ها هستلنینیست_ تاز )منظور مارکسیستهای مسلح پیش سازمان

کش جامعه و در راس حمایت این اقشار نیست، بلکه حمایت فعال طبقات زحمت
سمت و  تشکل  و  کارگر  طبقه  ضدامپریالیستیآن    مبارزه   ضدسلطنتی_ گیری 

  کوچکی   جزء  عنوانبه  ما،  سازمان.  است  مطرحشدت نیز به  روستا  کشانزحمت
تاز، معتقد  سلحانه پیش ایران و جز نسبتا مهمی از جنبش م  انقالبی   جنبش  از

به  مربوط  مسائل  که  پیشاست  مسلح  سازمان  یک  طبقات مناسبات  با  تاز، 
رابطه کل جنبش انقالبی  تر مربوط به تواند از مسئله کلی کش خلق، نمی زحمت

 با این طبقات و طبیعتا از مناسبات میان نیروهای انقالبی جامعه جدا باشد. 

چنین  هم - در  معتقدیم  ما  و چنین  انقالبی  نیروهای  تکامل  از  خاصی  شرایط 
نیروهای دشمن، حل مسئله رابطه جنبش انقالبی با طبقات مختلف    موقعیت
خاطر  حل مسئله وحدت میان همین نیروهای انقالبی خلق و مبارزه به خلق، به 

ها و  شود. این همان حلقه اصلی است که کالف سردرگم تفرقهآن موکول می

 
 .16ایدئولوژیک« صفحه   بیانیه اعالم مواضعبرگرفته از مقدمه کتاب »    1.
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ها  در جنبش انقالبی و مسائل و مشکالت اساسی گروه   های موجودچند دستگی
 است. گرفتن، و بخصوص محکم گرفتن     وابسته آن انقالبی به  های و سازمان

 ای، شرط اولیه بازگشودن زنجیرهاست. حلقه  چنین
 

عنوان  اعالم مواضع ایدئولوژیک، از وحدت با سایر نیروهای مبارز بهبیانیه    یدر مقدمه 
 دهد: ئه می اای را اربرد و راهکار تشکیل جبهه واحد توده تاریخی نام می یک ضرورت 

ها ضمن استقالل گروهی خود، امر وحدت نیروهای با این مقدمات، سازمان....  -
انجام  ای به خلق و نتیجتا مبارزه مشترک علیه دشمن را توسط جبهه واحد توده

 تر این جبهه را معین سازد: روشن تواند چهره خواهند رساند. مالحظات ذیل می 
ی  خط مشمعتقد به   ست ینلنی  –  ستیمارکس  یروهاین  هیکل  ،یاجبهه   نیدر چن -

  متشکل شوند.   نظامی_ یاسیسسازمان واحد    کیدر    ابندیی مسلحانه، امکان م
  ی شتریها اجازه خواهد داد که با قدرت و وسعت عمل بآنسو به  کیامر از   نیا
  ی بپردازند و از سو  جبههمبارز در    گرید  یروهایمناسبات خود با نحل مسئله به 
مخصوصا   ،یانقالب  ندهیآ  یهاکاریاز هم  یترگسترده  اریبس  یاندازهاچشم  گرید

 خواهد گذارد. ها  آن   در مقابل  ،یاتوده   ترق یتر و عمجانبه همه  یریگاز نظر سمت 

 مبارز،  مذهبیون  ،غیرمارکسیست انقالبی   نیروهای  ای، کلیه در چنین جبهه  -

وانند  تمی  هستند،  مسلحانه  مشی  خطبه   معتقد  که...  و  دمکرات  انقالبی  نیروهای
خود متشکل شده و ارتباط بخش وسیعی از طبقات  های مخصوص بهدر سازمان

با   را  پیش متوسط خلقی  واحد مسلح  انقالب،  سازمان  عمده  نیروهای  با  و  تاز 
دهد  نیروهای عمده انقالب اجازه می کارگران و دهقانان، فراهم آورند. این امر به 

نفع دشمن خواهد  روی هر نیروی مترقی و مبارزی که مسلما به   -که از هرز
 عمل آورند. بود، جلوگیری به 

 فعاالنه کاربه  مشخص بطور که ستلنینی_ های مارکسیست کلیه عناصر و گروه  -
 طبقات  میان  در  سوسیالیستی  اندیشه  اشاعه  و  نشر  و  تبلیغ  سیاسی،  ترویج
توانند مستقال و یا در اشکالی از ارتباط با سازمان می   ،مشغولند  خلق  کشزحمت

 مشی  خطبه   معتقد  های لنینیست_ تاز متشکل از مارکسیستواحد مسلح پیش 
 ... .دنبال نمایند  را خود انقالبی کار مسلحانه،
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جبهه در عین آن که شرایط الزم را برای وحدت عمل انقالبی در سطح بسیار  -
و اکنون  آنچه هم  از  فراهم وسیعتری  شاه خائن،  مزدور  رژیم  علیه  دارد،  جود 

 ایدئولوژیک بین  سالم  مبارزه     یک   نیز برای مناسبی    بسیار   سازد، امکانمی

 1...نیروهای مختلف انقالبی عرضه خواهد کرد.

 
در بیانیه، در باره ضرورت بررسی محتوای ایدئولوژیک »سازمان مجاهدین« چنین  

  2است:   آمده
از   - بیش  سیاسیطی  تدارک  سال    شامل   مسلحانه،  مبارزه  تشکیالتی_ شش 

 اصول  و   مخفی  کار  قوانین   کشف  و   سیاسی  کادرهای  تربیت   مختلف   مراحل
 هاویژگی تدوین و کشف و گذشته مبارزات تاریخ تحلیل و بررسی سازماندهی،

نبش  ج  راس   در  مستقیم  شرکت  سال  چهار  و...  جامعه  در  انقالبی  حرکت  قوانین  و
مسلحانه، همگی نقش با اهمیت و حتی تعیین کننده سازمان ما را در حیات  

هم  و  میهنمان  انقالبی  و نوین  تجربیات  صحت  درجه  و  اهمیت  چنین 
تئوریک آندست نشان می آوردهای  از  را  این دوره  بررسی  بدین جهات،  دهد. 

تواند از  تاریخ مبارزات میهنمان و سیر تکامل اندیشه انقالبی در آن، مسلما نمی 
  ... پیدایش، تشکل و سیر تکاملی این سازمان و ایدئولوژی و تفکر آن جدا باشد.

عنوان اولین موضوع مورد بررسی،  به   «محتوای ایدئولوژیک سازمان»انتخاب  
ویژه هم خصوصیت  از  است  عبارت  دلیل  این  دارد.  نیز  دیگری  دلیل  چنین 

این امر و  ایدئولوژی سازمان ما. این خصوصیت عبارت بود از: اعتقاد عمیق به
اثبات این نکته که تفکر اسالمی دارای چنان دینامیسم و انعطافی است که نه  

قتضیات اجتماعی و تحوالت انقالبی زمان )چه در پهنه علوم  تواند با م تنها می 
معنی حقیقی و انقالبیش  و چه در پهنه جامعه( هماهنگ شود، بلکه اگر اسالم به 

آالیش  و  خرافات  تمام  از  جدا  بهو  تاریخ  حاکم در طول  طبقات  که  آن هایی 
می افزوده شود،  فهمیده  گرهاند،  تجربیات  این  تمام  با  از  گشای  تواند  بسیاری 

های گشای حقیقی تودهمعضالت فکری و مشکالت اجتماعی بشر امروز و راه 
 ....   سمت آزادی و رهایی باشدستم به تحت
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چنین ضرورت بررسی محتوای ایدئولوژیک سازمان و مسیری که تا کنون هم -
  و  اجتماعی_ های سیاسیاش در زمینهدلیل نتایج ارزندهطی کرده است، تنها به

  دیگر  بار یک که است آن مهمتر،  شاید  و بلکه، نیست، میهنی  خاص طشرای در
بر این حقیقت    دیگری،  مردم  انقالبی  تجربه  در   و  جهان   از  دیگری  گوشه  در

مارکسیسم که    رهایی   علم  و  کارگر  طبقه  ایدئولوژی  تنها  لنینیسم  _ جهانی 
 شود.می گذارده هاست، صحهخلق 

 : میخوانی م «یمذهب یمل یهاستی»شکست رفرمباره  در ،در بیانیه اعالم مواضع

  ه یاتهام اقدام علشاه خائن به   یدر دادگاه نظام یکه سران نهضت آزاد یوقت .... -
که الاقل    ی)اتهام  شدندی محاکمه م  یسلطنت  میکشور و مخالفت با رژ  تیامن
ضمن   نداشت!(، مهدی بازرگان  یچسبندگ  یعناصر رهبر  نیاز باالتر  یبرخبه 

  : داد کهرا هشدار می   حاکم  م یقضات و رژ  ات یاتهام و دفاع از خود، ه  ن یرد ا
  د یشویم  روروبه   یها با کساندادگاه  لیقب  ن یاست که شما در ا  یبار  نی آخر  نیا»

  ، یستمیس  نیسلطنت را قبول دارند و حاضرند در چن  میو رژ  یکه قانون اساس
 یبخوب  شانیا  گر،ید  انیببه  .«دست بزنند  یو پارلمان  یمبارزه قانون  کیتنها به 

مانده  عقب  یهاوهیش  نی نخواهد شد که چن  دایپ  یگرید  سک  گریدانست که دمی
برا  یو مهجور مقابل چن  یرا  پ  یخونخوار و غدار  میرژ   نیمبارزه در    ش یدر 

شاه خائن    میقضات و رژ  اتیداد که سر هخود حق می نظر به   نیو از ا  ردیبگ
ا  فقط  که  بگذارد  به   میبودما    نیمنت  قانون  آزاری ب  وه یش  نیچنکه  و   یو 

موجود )در داخل   یو خارج یداخل یهمه فشارها رغم علی که  – یزیآممتمسال
بر شما اگر    ی. وامزدی  دست  شما  با  مبارزه  در  –(  یاجتماع  یفشارها نهضت و  

خواهد   ینشناسخدا  ی هاستیسر و کار شما با کمون یکه بزود دیقدر ما را ندان
رژ و  سلطنت  که  س  یشاهنشاه  م یافتاد  صد  همان  در  را    ق یال  ش،یپ  الو... 

 1!نددانستدان میزباله
در   کیدئولوژیو ا  یالتتشکی  –  یاسیس  نیبر ضرورت اشکال نو  ه،یانیدوم بدر فصل  

را   التیگوناگون تشک  یهافصل، دوره  انیو در پا  شودی م  دی تأک  یاجتماع  دیجد   طیشرا
 یبند، زماناش ی دئولوژیو ا  شهی های سازمان و تکامل اندمتناسب با مراحل مختلف فعالیت

 . کندیم
 خوانیم: « میتناقضات ایدئولوژیک در برنامه آموزشی سازمانبروز پیرامون »
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 و  یاقتصاد  ،یاسیاز مطالعات س  یمیبعد از سه سال کار، با آن که حجم عظ -
مبارزات  مربوط به از استنباطات    ی صورت گرفته بود و با آن که برخ  یاجتماع

دست  به   ی سازمان  یادامه کار مخف   یبرا  ییشده و رهنمودها  یگذشته جمعبند
عمل آورده  که از سه سال کار گذشته به   یلیسازمان در تحل  یآمده بود، اما رهبر

 ،یامرحله   یهاهدف  نیتری از اصل  یکیبه   دنیکه در رس  داشتی بود، اعالم م
تحل  یعلم  نشیبکسب    یعنی قدرت  به   ی علم  ل یو  کادرها،  طرف   تیموفقاز 

 1است. دهینرس
 

 شود:بیان می و برخورد با آن  مارکسیسم  ه سازمان بنگاه  در بخشی از بیانیه، چگونگی  
  مارکسیسم از نظر ما )در آن موقع( دارای دو قسمت بود. یک قسمت پایه فلسفی  -

  _ آن که بر اساس ماتریالیسم قرار داشت و قسمت دیگرش تجربیات سیاسی  
وسه طوالنی مبارزه پر   یک  در   شرکت  حاصلرا  آن   ما   که   آن   علمی   و   اجتماعی

دانستیم. بدین ترتیب  ها و رهبری مبارزات طبقاتی در یک صد سال اخیر می توده
کردیم که پذیرش و کردیم و تصور میآگاهانه مارکسیسم را تکه پاره میما نا

  درک   و  قبول  چنینهم  و  مارکسیسم،  تجربی  –اجتماعی  –درک مفاهیم سیاسی
به   شناخت   اسلوب  عنوانبه  دیالکتیک عمیق  اعتقاد  بدون  مبانی  علمی، 

امکان می ماتریالیسم،  تصور  حتی  ما  است.  ماتریالیسم پذیر  قبول  که  کردیم 
جهان را از جهان، محدود به عنوان پایه فلسفی این مکتب، برد شناسایی آن به 

خودمان حق  تواند در بر گیرد. از این نظر به ماده کرده! و جهان غیر مادی را نمی
آوردهای  آوردهای عملی و تئوریک را )دست که این مقوالت و دست   دادیممی

گواهی داده ها  آن   هر حال تاریخ و علم بر صحتانقالبی مارکسیسم را( که به 
پایه یعنی  ماتریالیسم،  از  پایه دیگری غیر  بر  بر بود،  اراده حاکم  ای که قبول 

بست اصطالح از بنهجهان... در متن آن قرار داشت، قرار داده و مارکسیسم را ب
  هر   لنینیسم،  –پهنه مارکسیسمهر حال، ورود ما بهبه   ....ماده محدود! برهانیم!  

  و   بود  قبلی  ذهنی  هایمخالفت و  علمی  غیر  هایداوریپیش  از  سرشار  که   چند
مفاهیم علمی و انقالبی    گنجانیدن  جهت  در  که  بسیاری  هایکوشش   که  چند  هر

گرفت و  آلیسم مذهبی صورت میاین اندیشه در چهارچوب تنگ و محدود ایده
تناسب مرور و به ساخت، اما به محتوا می بی   را تحریف و عمال هسته اساسی آن
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عبور از مراحل گوناگون پراتیک انقالبی، نتایج قابل توجهی در جهت شناخت 
  با  مخصوصا  که –د در تفکر و اندیشه مذهبی های بنیانی موجوها و خللضعف
  این   البته)  آوردمی   ببار  –  شدمی   تراساسی  و  حادتر  دیالکتیک  اصول  قبول

  تصور   موقع  آن  در  ما  آنچه  خالفه ب  مارکسیستی  دیالکتیک  یک  هنوز  دیالکتیک
  کلی   کردن مفهوم  پاره  از  که   بود  آلیستیایده  دیالکتیک  یک   این.  نبود  کردیم،می
 1.آمد(دست می ابل تفکیک ماتریالیسم دیالکتیک بهغیرق و

 

و  یسازمان برا تالش  مبارز  یهاوحدت با ساير نی 

کاری کنند. هم  دیگریککه با    داشتیآن م  را بر  یمختلف چریک  یها مبارزه، نیرو  یدشوار
سویی در  ی و هم سیاس یهافعالیتنظرات و کردن نقطه   هماهنگمبارز به  یروهایناتحاد 

کار   یهاکرد. گرهمی   یریجلوگ  روهاین. از هرز رفتن  دیانجامی م  ،های چریکیانجام فعالیت
مآسان   یمبارزات با ساهم  یبرا  اهدینسازمان مج.  شدیتر گشوده    ی هاسازمان  ریکاری 

  ی سازمان را رهبر  ییکه رضا رضا  یهنگام  13۵2کوشش در    نیشد. اول  شقدمیمبارز بارها پ
بود.    یکیچر  یهاسازمان  یرهبربه   ییانجام شد. هدف ایجاد یک جبهه واحد توده کرد  می

  یی شد. رضا  فتهگر  «خلق  های فداییچریک»   مجاهدین و سازمانسازمان  بین    ییهاتماس 
انتشار یک نشریه مشترک  اتحاد )نه وحدت( بین دو سازمان و   یرا برا نیمجاهد پیشنهاد

سازمان  از اتحاد با    ،یلنینیست  _ یمارکسیست  یمطرح کرد. سازمان فداییان خلق، با نگاه
با    خواستی سازمان نم  طفره رفت. آن رفت  میشمار  مجاهدین که یک گروه مذهبی به 

ضدرژیم   یمبارزات  یجبهه   کی   رشده بود د  یمعرف  یعه، مذهبجامکه در سطح    یینیرو
را    یبود که حاضرند عناصر دموکرات  نیا  نیمجاهدبه   های فداییچریکراه باشد. پاسخ  هم

 یمذهبریغ  ،یعناصر غیرکارگر  یعنی.  رندیباشند، بپذها  آن  در سازمان  ت یکه خواستار عضو
 در سازمان خود در آورند.   تیعضوبه  توانندی دموکرات باشند مرا که   یستیو غیرکمون
اتحاد      یبرا  را      نیمجاهد    پیشنهاد    ییفدا    یهاک ی، چر13۵2سال    درکه  این   با

کرده    سازمان  دو مجاهد  سالک یاما    بودندرد  که  عرصه   نی بعد  مبارزات  یدر   یعمل 
ی  برای ادامه  یشترینرمش ب  های فداییچریکنشان داده بودند،  از خود    یهای خوبفعالیت

با    یکوشش جدید   13۵3سال    درو    دادندنشان  بحث وحدت   راه وحدت مجاهدین  در 
صورت    ییفدا  یهاچریک اعالم13۵3بهمن    16  در  گرفت.خلق  در    ییه ی،  مشترک 
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به  نظاماعتراض  جنگ    ی مداخله  در  صادر  شاه  مجاهدظفار،  شرکت  ا   ن یشد.    ن یدر 
  ی عنی  یستیمارکس  با سه گروه  نیمجاهد  ییآواهم  نیاول،  «  نام خدا  بدون »  یه یاعالم
 عمان بود.   یآزاد یجبهه خلق براخارج کشور و   یملخلق، جبهه  های فداییچریک

های سازمان، در تماس  ی قرآن در آرم سازمان و نام خدا در صدر بیانیهاستفاده از آیه 
گفت در  جمله  از  و  چپ،  مبارز  نیروهای  با  وبا  وحدت  فداییچریکگوهای  اثر   های 

بحث می ادبیاتی  چنین  میگذاشت.  بر  را  فلسفی  بحثهای  و  را  انگیخت  وحدت  های 
 کرد. میتضعیف 

شهراممحمد بی  تقی  رهبر  نقش  مجاهددر  سازمان  تک  ن،یرقیب  سابقه   هیبا   یبر 
توانمند  نیمجاهد  یالتیتشک جا  یکیتئور  یو  چر  یرهبر   گاهیخود،    _ یکیجنبش 

درون    یهاتا در بحث   دیکوشیراستا م   ن یدانست. او در ا آن خود می را از    رانیا  یستیمارکس
 گاهیجارا نشان دهد و از راه مذاکره به   خود  کیتئور  یبرتر  ،ییفدا  یکهایبا چر  یسازمان

 .رفتندیبار نم ریز انفداییاما   خود برسد مورد نظر به 

)سا  نیهم  در در(13۵3ل  مراقبت  کی  ،  با  که  مشترک  بسیار   یامنیت  یهانشست 
انجام    ،های فداییچریکبین دو سازمان مجاهدین خلق و    یمذاکراتبود،    صورت گرفته

از مجاهدین،   قائدیو    تقی شهراممحمد شد.  داشت  جواد  اشرفند.  شرکت  راه هم   حمید 
ارمغانی این نشست،ندکردمی   ینمایندگ  راخلق    های فداییچریکسازمان  ،  بهروز   . در 

برا را  خود  تمایل  با  هم  یفداییان  مجاهد  نیمجاهدکاری  داشتند.  خواستار    ن،یاعالم 
مشترک های  دیدگاهبر اساس    ستیبایمکاری  هم  نیدو سازمان بودند. ا  یکاری عملهم

 انفدایی.  گرفتی م  لامپریالیسم و استعمار شکمبارزه مسلحانه بر ضد  و اعتقاد به   یسیاس
اخاللگر نگران  توده    یبندو دسته   یکه  بودند، نگرانحزب  از   یدر سازمان خود  را    خود 

شوند،    کیحزب توده نزدبه   یشورو  ریتماس با اتحاد جماه  یبرا  نیمبادا مجاهدکه  این 
و   نیمشترک مجاهدبرخورد هماهنگ و  آن بودند که   خواستارها آن  روابراز داشتند. از این 

، صورت  نوید یمانند گردانندگان نشریهاش، گروه هاى وابستهو حزب توده  لیهع انییفدا
 یورشکسته   یعنوان یک نیرورا با حزب توده به   مخالفت خود   ن یمجاهد  نجایدر اگیرد.  

 گفتند:  انفداییبه  نیمجاهد گوهاوگفت  نیاعالم داشتند. در هم یشورووابسته به 
  ن ی چن   میخواستنمی رایز  میاخود را تا کنون ابراز نکرده  یمارکسیست شیما گرا -

تماس    یشورواگر قرار باشد با    .میاحزب توده بوده   ر یکه تحت تأث  دشو  یتداع
 بگیریم، چرا از طریق حزب توده این کار را بکنیم. 

 : گفت های فداییچریکخطاب به نماینده مجاهدین  ،نشست این در
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مجاهد را نادیده   یرسیدن رفقاشهادت  و به  هایمبارزات، فداکارها  شما که بار -
 یگیرباید موضع   دانید،یمحزب توده هم  و عدم تایید ما را نسبت به   دیانگرفته
 فراهم کنیم. کرده و موجبات وحدت را   ی ما را مشخص و صریح تلق یسیاس

 
  :کاری کنندهم گریکدی با ریز یهانه ینشست بنا شد دو سازمان در زم ندر ای

پ  ،یتکنیک  مسائل - و محل عملیات  تاریخ  از  یکدیگر  ساختن  )در   روش یمطلع 
روز   سه  شهرستتهران  در  و  عمل  از  تدارکات،  ن اقبل  تبادل  هفته(.  یک  ها 

دو    نی ناصر رابط بع  ی تعیین و معرف  ،یارتباطجلسات    ،ینشریات، تجارب مبارزات
آگاه نمودن    یامشترک بر  یهانشستسازمان، ضبط مکالمات انجام شده در  

 دو سازمان.   یسایر اعضا
 

کند.    دایادامه پ  ییهدف نهابه  دنیها تا رسکه نشستگرفته شد    میتصم  در این دیدار  
 نشد. نجامای  مهم کار ،یزمینه عمل را هر دو گروه قبول کردند، اما در مانیاین پ گرچه
 

 ( 2فاز ) وحدتو گوهای گفتو   فداییان

این 13۵4  سال از  بعد  ا،  مواضع  اعالم  بیانیه  علن  یکیدئولوژ یکه  مجاهدین  و    ی سازمان 
مذاکرات بین  منتشر شد،  لنینیست مجاهدین  _ مارکسیستپخش شد و نقطه نظرات بخش  

این  که  را  سازمان مجاهدین فرایندى  دو سازمان برگزار شد. در این نشست نمایندگان  
مرحله سازمان   مواضع    یتا  گفت اعالم  داشتند.  بیان  بود  گذرانده  گوهای وایدئولوژیک 
 صورت گرفت.   روابط و همکارى بیشتر و حتى وحدت بین دو سازمان نیزپیرامون 

خواست هژمونی خود را  خلق هرگز نمی  های فداییچریکبدیهی بود که سازمان  
شریک شود    ی مبارزه با نیروی دیگریتاز در صحنهعنوان سازمانی مارکسیستی و پیش به 

 یمعنامجاهدین هرگز به فداییان دریافتند که وحدت با  در این نشست،  و یا از دست بدهد.  
مجاهدین بخش  . چه بسا  رندیقرار گ  های فداییچریک  یرهبر  ریزها  آن  که  ستیآن ن

ا با  مبارزات   یتوشه به   تکا منشعب  سابقه  با  و  خود  در    یتئوریک  دارند،  انحالل   صددکه 
نگرش با چنین  باشند.  از  نه    های فداییچریک  ،یفداییان در سازمان خود  پیشنهاد  تنها 

سازمان، آن   » نبرد خلق«، ارگان   ه یدر نشر  ییرا در مقاله آن   وحدت استقبال نکردند بلکه 
عنوان » به شعارهای  تحت  دروحدت«  گرفتند.  مج  مسخره  از  مقاله  عنوان به   نیاهدآن 

 .ندکنمی  نام برده شده بود که »وحدت« را مزه مزه  یکسان
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شدت محدود کرده بود، بار دیگر  ها را بهشرایط دشوار امنیتی که جوالنگاه چریک 
چریک و  مجاهدین  سازمان  دو  کردن  هر  برای هماهنگ  دیگر  باری  تا  داشت  وا  را  ها 

تا    13۵4گوهای وحدت را از سر گیرند. از نیمه دوم سال  وهای دو سازمان، گفت فعالیت
برقرار بود و    های فداییچریکارتباط منظمی بین سازمان مجاهدین و    13۵۵ی اول  نیمه 

 گرفت.  صورت می گوهای در سطح رهبری دو سازمان وهر چند وقت یک بار گفت 
نشست،   نیانجام شد. در ا  مجاهدین و فداییانرهبران    نیب  ینشست  13۵4آذر ماه    در
و بهروز ارمغانی از    از سازمان مجاهدین و حمید اشرف  قائدیجواد  و    تقی شهرام  محمد

نشریه مشترک با نام »بحث وحدت«  انتشار یک  شرکت داشتند.    های فداییچریکاعضای  
پ در  گرفت.  قرار  طرف  دو  قبول  توافق،    یمورد  مارکسیستاین  لنینیست _ مجاهدین 

اما    تدوین و انتشار این نشریه بود  یبرااز دو سازمان  خواستار تشکیل یک گروه مشترک  
خود را    «بحث وحدت»  هینشر  یاستقبال نکردند. بنا شد هر سازمان  پیشنهادفداییان از این  

چریک سازمان  کند.  مارکسیست  ییفدا  یهامنتشر  بخش  اینکه  با    لنینیست _ خلق، 
   ن یبا مجاهد اما در برخوردپذیرفته بود،  سازمان مارکسیستی   به عنوان یک مجاهدین را 

 کرد. میخودمحور عمل  اریبس
  ان و فدایی  ن یمنتشر شد. مجاهد  «بحث وحدت»شماره  کتنها ی  نُه ماه،  یدرازا  در 
ها تنها از نام خود بیرون دادند. در این نشریه را به   یدرون سازمان  یهینشر  ن یا  کی  هر

دو   اختالف  ب  یبرا  یعمل  یراهبردکه  این   بدون  شد یم  ادی  سازمانموارد  بردن    ن یاز 
از    پیشنهاداختالفات   چگونگشود.  که  به هم   یآنجا  سازمان  دو  شفاف    ییگونه کاری 

و از نظرات    زدی سازمان دور مدو    یرهبر  یدر دایرهمشخص نشده بود، بحث وحدت تنها  
 بهره بود.  بی  در این باره یسازمان یهاتوده
( یک نشست دوازده ساعته بین نمایندگان دو گروه  13۵4اسفند همان سال )  اوائل 

 کند.   یرا بررس « در انتشار »بحث وحدت یگرفت تا علت ناکامصورت 
 لنینیست خواستار تشکیل یک کمیته _ مارکسیست  مجاهدین سازمان      این جلسه،   در

 اه ادغامو ر کند ییادر راه وحدت دو سازمان را شناسمشترک وحدت شد تا موانع موجود  
 هموار شود. گریدکی دو سازمان در
بحث بارهدر  در  وحدت،  بارها های  مجاهدین  سازمان  ایدئولوژیک  تحوالت  ی 

مطرح شده است که مجاهدین از    های فداییچریک گو شده است. بارها از سوی  وگفت
توانند پرولتاریا مارکسیست نمیبورژوازی وابسته است و مجاهدین  خردهبه   لحاظ طبقاتی

 را نمایندگی کنند.  
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گفت یادودر  چریکها  سازمان،  دو  می گوهای  مارکسیست آور  مجاهدین  که  شوند 
در  اما    دادندکردند و سازمانی برای خود تشکیل میمیبایست سازمان مذهبی را رها  می

سازم این  با  برخورد  از  مجاهدین،  تشکیالتی  درون  ترورهای  کردند.  باره  خودداری  ان 
حذف فیزیکی  نیز به   های فداییچریک گونه واکنش ناشی از این بود که خود سازمان این 

 عناصر داخلی و ترورهای درون سازمانی آغشته بوده است. 
ادامه داشت، بخش خارج از کشور   رانیگوهای وحدت دو سازمان در اوگفت که  این   با

 ی نصیب خود کند. بیسبقت را در رابطه با کشور ل یگو دیکوشی م ییفدا یهاکیچر
فداییچریکو سازمان    نیسازمان مجاهد13۵4سال    در با هم  بایتقر  ،های  زمان، 

ل  یبرخ دولت  از  یبیمقامات  تا  بودند  گرفته  تسل  یمال  یهاکمکها  آن   تماس    ی حاتیو 
دادن کمک دفتری در اختیار هر گروه در بنغازی قرار داد، اما    یبیدولت لکنند.    افتیدر

 .  شندبا دهیوحدت رسموکول کرد که دو سازمان به  یزمانرا به بیشتر از آن
 
 سمیالیبا نام »ظهور امپر  یالتیتشکدرون  ییمقاله   ن یسازمان مجاهد  13۵4ماه  دی  در
  انه یدر سطح خاورم  نینو  یروابط اقتصاد  لیو تحل  هیتجزنوشته به   نیمنتشر کرد. ا  «منطقه

منطقه انگشت گذاشته بود.    یکشورها  ی برخ  ی اسیس  یدوگانگ  جزوه، بر  ن یپرداخته بود. ا
کرده بود که    یمعرف  ییبورژواخرده  ییهارا دولت  ی بیعراق و ل  ه، ی سور  یاسیس  یهانظام

  .« اندازندی نیز سر و صدا راه م  هاستیالیبرابر امپرو در    ندکنمی   »مردم خود را سرکوب 
 نوشته نیز در لبنان منتشر شده بود.   ن یا یعربنسخه 

 مقامات را به     نوشته  نیا    یعرب  ینسخه    خلق،  های فداییچریکسازمان    ندگانینما
که    یطیدولت خود آگاه کنند. در شرانسبت به   نیرا از نگاه مجاهدها  آن  بودند تاداده    یبیل

  شه یت  ،های فداییچریکاقدام    ن یمشروط بر وحدت دو سازمان بود، ا   یبیلکمک دولت  
هر    یشهیره ب ممنافع  سازمان  آن،    . زدیدو  بر  فداییچریکعالوه  هم  های  آوایی با 

  مقامات این کشور، اطالع را هم به   واقفینمایندگان جبهه ملی در لیبی، جریان ترور شریف 
اند و با اسالم شان را نابود کردهها بفهمانند که مجاهدین،عناصر مذهبی آن داده بودند تا به
  1سر ستیز دارند. 
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 دو سازمان نیبحث وحدت ب  یادامه 357

 ی بحث وحدت بی   دو سازمان ادامه

وحدت دو سازمان، مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، در شهریور    یتالش برا  یادامه  در
 نتیجهی نوشت و با تاسف از ب  ییفدا  یهامرکزیت سازمان چریک خطاب به   یی، نامه 13۵۵

تالش  شده   یهاماندن  راستا  وحدت،   ی برا  انجام  در  تا  کرد  دعوت  فداییان  فراهم   یاز 
، مجاهدین، دومین شماره  13۵۵. در آخر شهریور  وحدت بکوشند  یعمل  یهانه یمزآوردن  
نوشته از برخورد  نیسازمان خود منتشر کردند. در ا یهاکادررا خطاب به «وحدت»بحث 

بود.  با مسئله وحدت به   ییفدا  یهاآمیز چریک   اطیاحتو    آرام انتقاد شده  سازمان  شدت 
زیان وحدت دو سازمان، به   ینهیرا در زم  انییفداکرد  عمل  لنینیست_ مارکسیست  نیمجاهد

، پس از چند ماه  13۵۵کرد. اواخر تابستان  میایران برآورد    یپرولتاریا  یستیجنبش کمون
  های فدایی چریک نیشیپ ندگانیبار نما نیاانجام شد.  یدوباره نشست مشترک ،یخبربی

بودند کشته شده بودند و  که در بحث وحدت اسفندماه شرکت کرده ، از جمله حمید اشرف
  ن ی که در ا  ییهاتماس و      دو سازمان  ن یوحدت ب  یهانمایندگان جدید فداییان، از بحث

 .1خبر بودند بود بی  صورت گرفته راستا 
حاشیه راند  را به   «»بحث وحدت  ، مدتیهر دو سازمان وارد آمده بودکه به   ییهاضربه

 کامال قطع شد.  ی مدت یروابط دو سازمان براو 
گوهای پیشین بین دو سازمان و موضع  واز گفت  ،ییفدا  یهامرکزیت جدید چریک 

بهسازمان نسبت  بی شان  بود.مجاهدین  مارکسیستها  آن  خبر  را    _ مجاهدین  لنینیست 
 ییمسلحانه   یعملیات تهاجم  مجاهدین،.  ندشناختیم  «»دفاع مسلحانه  یبا خط مش  یینیرو

خود )نه دفاع مسلحانه(    یمسلحانه  یمبارزه  یبر مش  و  ندداده بودند شاهد گرفت  امرا که انج
 کردند.  یپافشار

چریک  نادرست  مجاهد  ییفدا  یهانگاه  سازمان  بودناطالبی  و  ن یبه  از   شانع 
دچار    آنان  یآن بود که آموزش و روابط تشکیالت  بین دو سازمان، نشان  نیشپی  یهاتماس 
 بود. یاساسی هاکمبود

 
اردیبهشت    1. را متحمل شد. حدود  سازمان چریک13۵۵در  فدایی ضربات شدیدی  از های  نفر   چهل 

قرار   ساواک   یمورد حمله مختلف   ی در شهرها های تیمی زیادیشدند و خانهشهری کشته  هایچریک 
، پس از بارها جستن های فدایی خلقترین کادر عملیاتی و تشکیالتی چریکبرجسته  ،حمید اشرف  .گرفت

در درگیری با مزدوران دولتی کشته شد و ضربه شدیدی    13۵۵تیر    ۸از محاصره نیروهای امنیتی، در  
  وارد آمد.های فدایی  ساختار منسجم سازمان چریکبه
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از دست    یتندبه   م،یرژ  یاز سو   یتیامن  یفشارها  افتن یشدت    یدر تنگنا  هافرصت
خواستار رفتیم مجاهدین  بخش  .  به وگفتبه   دنیشدت  وحدت  هدفمند    یشکلگوهای 

و   ندکردمی   یمعرف  ی عنوان هدف اصلدو سازمان را به تر  چه سریع   ادغام هرها  آن  بودند.
محدود هر    ینیرواز هرز رفتن وقت و  تا  ها در آن راستا باشد  بحث  یهمه خواستند که  می

 کند.  یدو سازمان جلوگیر
  بود که   یهنگام  نی»بحث وحدت« صورت گرفت. ا  یبرا  یگریسرانجام نشست د

آن سازمان را هموار نکرده بود. از   وارد شده بر  یهاهنوز ضربه   انییفدا  جدید  مرکزیت
تنها ندارند و    یآمادگدر زمینه وحدت    یاقدامات عمل  یبراها  آن   اعالم کردند که  رواین 
 کنند. یکارهم با مجاهدین  یتاکتیکی در چارچوب هماهنگ توانندیم

ها و عناصر دو سازمان پیرامون مسئله  خواستار آن بودند که نظرات کادر  مجاهدین
 فداییان اما    مرکزیت، منعکس شود   دگاهیشفاف و دست نخورده، جدا از د  ییگونه ه بوحدت  

 شود.  لینظرات اعضا تشک نشیو گز یبررس یبرا ییبودند که کمیته آن   یدر پ
وارد آمد رابطه    های فداییچریککه بر سازمان    یجدید  یهادیگر با ضربه   یکبار

قطع    نیب سازمان  ددو  در  مدت   یداریشد.  از  پس  مرکز  یکه  از  تن  دو  شد،    ت یانجام 
تنها  کاری دو سازمان را  سازمان اعالم کردند که هم   ن یا  یندگینمابه   ،های فداییچریک

کاری  هم  اقل حد   ن یا(  لنینیست _ مارکسیست)  جاهدینمخواهند پذیرفت.    یدر سطح تاکتیک
 موکول کردند.  آینده به  روابط دو سازمان را یجانبه و گسترش همه   رفتندیرا پذ

را    بین دو سازماندر مسئله وحدت    های فداییچریک فعال    ر یواکنش غبخشی از  
گوهای وحدت بین وگفتدانست.  خودمحوربینی مجاهدین مارکسیست    یجه یتوان نتمی

در این    تقی شهرام  دهد که برخورد محمددو سازمان، که اسناد آن موجود است، نشان می
استهمواره  گوها  وگفت بوده  برتر  موضعی  این  از  در  فداییچریکها  وگوگفت.   های 

پکردند که  میاحساس   با سازمان پیرامون  تقی شهرام  محمد   یریگی فراخوان و    وحدت 
 رهبری کند.را آن ستیمارکس  نیمجاهدکه است سازمانی  جادیامنظور ه ب ها آن
 

  ک یدئولوژ ی اعالم مواضع ا هی انیآمد انتشار ب ی  

جریان   به از    یاندک  مجاهدین،  سازمان  یدئولوژیا  رییتغدر  که    ن یشیپ  یدئولوژیااعضا 
که از مذهب   یاز کسان  یاریبساسالم وابسته بودند از سازمان خارج شدند.   یعنیسازمان  

مارکسیسم گرایش پیدا کردند. برخی  تدریج به کردند، به فکر می  گذشته بودند و سکوالر
نبودند،  سازمان هماهنگ    یتازه  یارهایمعافرادی که با  و    رفتند  رونیبخود از سازمان  
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  ی بود. آبشخور اساس  بانیبود اعضا دست بگرسازمان با بحران کم   بنابر این  شدند.اخراج  
 یمذهبکه به   یسازمان  یعنی  ستیمارکس  نیجاهدها بود. مدانشگاه  ،یکیچر  یهاسازمان

داد چندان کار خود ادامه میبه   ی ستیمارکس  ی ااکنون با شعارهبودن شناخته شده بود و  
، لبافو صمدیه  واقفیشریف   نیخون  یهیروشنفکران نبود. تصفو    انیمورد اعتماد دانشجو

  ی عنی  ،ساختار  نیابرد.  از آن رنج می   نیمجاهد  یستیبخش مارکسبود که    ینینیز زخم چرک
  بنابر این   .ندعمل خود را نشان نداده بود  یصحنههنوز در    شده،  ستیمارکس  نیمجاهد
گرا  یکسان بهبه  شیکه  را  خود  داشتند  فداییچریکسازمان  چپ    تر کینزد  اریبس  های 

 شده بودند.   ستیکه مارکس ینیمجاهدتا به   دندیدیم
 خود  نیشیاز هواداران پ  رویجذب ن  یخود را برا  تیسازمان فعالدر چنین شرایطی،  

از »ب ا  ه یانیکه پس  مواضع  پذ   ک«یدئولوژیاعالم  مارکس  ای  رش یدر  تزلزل   سمیرد  دچار 
 متمرکز کرد.   بودند

ی سازمان  اعضا  یکوچک، صف خال  یستیچند گروه مارکس  وستن یبا پ  13۵۵بهار    در
، جواد  بهرام آرام  تقی شهراماز محمدکمیته مرکزی  در این هنگام  شد.    میترمتا حدودی  

با  شیب  ی،الت یقدرت تشک.  شدیم  لیتشک  کالهو حسین سیاه  یقائد اعضای  تر در دست 
 یتازگبه   گر یدو نفر دبود.    و سپس بهرام آرام  تقی شهرام  محمد ی مرکزیت یعنی  سابقه 

مرکز ا  تیوارد  بودند.  نفر  نی شده   تئوریک،_ یاسیس  یهاشاخه   ،بیترتبه   ،چهار 
وکیتکن_ یکارگر  ،یفن_ یظامن شهرست  یداخل  یهینشر  ی  رهبرناو  را  . ندکردمی  یها 

سازمان نیز به  وستهیپ تازه یخود، مسئول آموزش اعضا یشاخه تی افزون بر مسئول هاآن
 بودند. 

کادرها  13۵۵  بهشتیارد  اول از  تن  جمال   ،یقمی موسو  یمهد  ،یسازمان  یسه 
  ی رهبربه   تئوریک –یاسیس  یشاخه در  که  جعفرعالف  رزایو طاهره م  یرازیزاده شف یشر

  ی شاخه   نیا  ب،یترتن ی با ساواک کشته شدند. بد  یریدر درگ  فعال بودند،  تقی شهراممحمد
 یشاخه  یبرا  گرید  یهاشاخه   ریناچار از ز. بهدیپاش  مخورد و از ه  ینیسنگ  یمهم ضربه 

 فعال بودند. 13۵۵ زییتا پاها شاخه   نیشد. ا  یریارگی ک،تئوری_ یاسیس
 

 ترور سه مستشار آمریکای  

به  ورش ی  گسترده و  گردیپ   ، های فداییچریک و    نیمجاهد  یکیچر  یهاسازمانساواک 
 ای  یر یاز دستگ  ی ناگوار  یهافشار گذاشته بود. هر روز خبر  ریها را زسازمان نیشدت ابه 

 بردشیپ  ،دشوار  طیشرا  نی. در ادیرسیگوش مها بهسازمان  نیفعال اکشته شدن عناصر  
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سازمان با   یفعال و کارآمد نظام  می. تنمودی مار دشوار یبس  «مسلحانه هاز راه مبار  غ یتبل»  
مبارزه ادامه داشت و  اما    بود  دهید  بیآس  سخت  13۵4در سال    افراخته  دیوح  یریدستگ
، سازمان 13۵۵بود. در بهار و تابستان    یجای خود باقچنان به هممسلحانه سازمان   یمش

  ، شاه قرار گرفته بود  میرژ  یتیامن   یروهایمورد تهاجم ن  ینابودتا مرز    های فداییچریک
سنگ  نیمجاهد تلفات  از    ینینیز  بودند.  شده  متحمل  آن،    ش یپ  سالکیرا  سازمان  از 

شاه    میاندرکاران رژدست  هیعل  ریگچشم   یاتیفکر عملبه   نیمجاهدلنینیست  _ مارکسیست
 یاتیعمل  یروهایاز ن  یاریبسسازمان که    ینظام  یتوانمنداما    آن بود  یی آمریکا  مانانیپو هم
  ی و آمادگ  یآورگرددرازا کشاند. پس از  خواسته را به   نیاانجام  از دست داده بود،    اخود ر

  یی شناسا  رانیاآمریکا در    یسه مستشار نظام  ،ینظام  اتیعمل  یافراد کارآمد سازمان، برا
 در دستورکار سازمان قرار گرفت. ها آن ترور یشدند و برنامه 

 
  ی و شرکت مهد  کالهحسین سیاه  ی با فرمانده  یاتیعمل  میت  ک یانجام ترور،    یبرا

عابد  ،قتیطر  محسن  ،یفتح محمد  ،ینیقاسم  غالمحس  رانیباجگانیشهرام    ن یو 
ساعت هفت تا هفت  را  مستشاران    ی کهلی حرکت اتومب  ریشکل گرفت. مس  یاریاختصاحب

 شد.   ییشناسارساند  می  دفتر کارشانبه هاآن یبامداد از محل زندگ قهیدق ستیو ب
  ی برا  لیاتومب  کیشد و    یداریراه بندان خر  جادیا  یبرا  یمیواگن قدفولکس  کی  

 بود.  میدان وثوق در تهران نو   ، خیابان خیام، منشعب ازاتیفرار نیز آماده شد. محل عمل
 

که ترک موتور نشسته    یو فرد  کلتیموتورس  ی، راننده 13۵۵  وریششم شهر   بامداد
گرفت.   شیترور آرا  میداد. تخبر    اتیصحنه عملسوژه را به   لیورود اتومب  ،یحرکتبود، با  

را سد کرد. راننده که احساس   ییحامل مستشاران آمریکا  لیفولکس واگن راه اتومب  ن یماش
که راننده  را از صحنه خارج کند که ناکام ماند. پس از آن   لیاتومب  دیکرده بود کوشخطر  

ترور،  به  گروه  زدستور  را  ماش  ریسرش  ک  نیداشبورد  آمریکاردپنهان  بهیی ،  دو  رگباها  ر 
در حال فرار،    کنفریعقب و    یدر صندل ها  آن  ازبسته شدند. دو نفر    کفیمسلسل کالشن

اتومب  رونیب رسبه   ل یاز  عمل.  دندیقتل  همگ  ختیگراز صحنه    ات یگروه  سالمت  به   یو 
 برگشتند.  یمیت یهاخانه به 

 بود:  نیچن  اتیعمل نیگزارش ساواک از ا نیاول
اصطالح به   یستیگروه ترور  یشش نفر از اعضا،  6/6/13۵۵  روز  7ساعت    مقارن -

سه نفر اتباع   لیاتومب( راه عبور یاسالم یها)مارکسیست  رانیخلق ا نیمجاهد
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»دونالد « و  کاترل  امیلی«، »و»روبرت کرون گارد  یاسامتهران به   میمق  ییآمریکا
کاری داشتند و عازم محل هم  رانیا  یشاهنشاه  ییهوا  یروینرا که با    «تیاسم

 فولکس واگن  لیواقع درمنطقه تهران نو، با اتومبوثوق    دانیکار خود بودند، در م
 قتل رساندند.به   هر سه نفر مذکور را      یکمرو سالح  مسدود نمودند و با مسلسل  

 . ختیاز محل حادثه گرخود،  لیگذاردن اتومب یجابا به  یاتیعمل گروه
 
نمایی او در سرکوب نیروهای  و قدرت  میرژ  یگسترده  غاتیتبلبه   یپاسخ  ات،یعمل  نیا

بودند. مجاهدین،    رانیآمریکا در ا  یو فن  ینظاممستشاران    هدف عملیات،  بود.چریکی  
  ی را در راستا اتیعمل نیادانستند و می آمریکا سمیالیامپر ینده ینمانظامیان آمریکایی را 

   کردند. یخود معرف یستیالیمبارزه ضد امپر
  ی هاکیچرسازمان  به   نیوارد ساختن ضربات سهمگ پیش از این عملیات، رژیم، با  

داد. ترور می   دیطرفداران خود نورا به  یکیچر  یهاگروه  یشدن همه   یخلق، متالش  ییفدا
را دارند.    میرژ   هیبزرگ عل  اتیعمل  ییتواناهنوز    هاکیداد که چرنشان    ییمستشاران آمریکا

شناسا  گردیپ  یدهیچیپ  یهاوه یش  یبرخ  برا  یی و  ساواک  کردن  یکه   نابود 
مهب  یکیچر  یهاسازمان بود.    هاکیچر   یبرا  برد،ی کار  مجاهدین  ناشناخته  سازمان  در 
سازمان    ینگران  نیاهمواره   مبادا  که  داشت  باشد وجود  ساواک  تور  ترور  اما    در  با 
ز  یبدگمان  نیا  ،هایی آمریکا شد.  طرف  نظارت  رایبر  ساواک  سازمان    تیفعال  بر  یاگر 

 انجام برسد. به  ی اتیعمل نی چن گذاشتی نم داشت،یم
 اریساواک بس  ییو شناسا  گردیپ  یهاگشت  یدامنه   ،ییاز ترور مستشاران آمریکا  پس
احساس شده   یمیت  یهاخانه   یبرخ   رامونیپ  ،حضور افراد ناشناس و مشکوک  شد.گسترده  

چنان ادامه  هم   یانبا یخ  زیو جنگ و گر  های فداییچریک  یمیت  یهابه خانه   ورش یبود.  
با  د ساواک  عمل  یواگن  کسفول  یی شناسااشت.  در  به   اتیکه  بود  شده  کاری هماستفاده 

آالدپوش  برا  یپ  ات، یعمل  با   حسن  ساواک  آالدپوش   یریدستگ   یبرد.  گروهحسن    ی ، 
 مستشاران،    ترور    اتیعمل  پس از      پنج روز    یو    کرد.  جیرا بس    نام »کوالک«به   یاتیعمل

   ات، یعمل  ن یشش ماه پس از ا     1گروه کوالک کشته شد.  با    ز یشد و در جنگ و گر  ییشناسا

 
مل  ی معمار  لی، فارغ التحص1321متولد    حسن آالدپوش  1. و    یموسو  نیرحسیم  کیشر  ،یاز دانشگاه 

بود. همسر  نیمجاهدلنینیست سازمان _ عضو بخش مارکسیست ،یخصوص یدر شرکت بازرگان  یعبدالعل
، در االدپوشکشته شدن حسن  ماه پس از    6بود که    نینیز عضو سازمان مجاهد  نیاو محبوبه متحد

 با ساواک جان باخت.  یریدرگ
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در برخورد مسلحانه   یو  شد.  ییمشهد توسط ساواک شناسا  دری  اریاختصاحب  نیغالمحس
به تهران فرستادند و پس او را   را در دهانش خرد کرد. انوریکپسول سساواک،  انماموربا 

  1شکنجه از او اعتراف گرفتند.  ریاز درمان، ز
 

گیری ی تصمیمتوان گفت که توانمندی نظامی و ارادهتاریخ انجام ترورها، میبا نگاهی به
هنوز  ایدئولوژیک  نظر  از  ظاهرا  مجاهدین  که  دورانی  در  ضدآمریکایی  عملیات  برای 

ی اصلی سازمان تغییر که بدنه تر از هنگامی است مراتب کمپارچه و مذهبی بودند به یک
تفاوت بین توان نظامی سازمان در این دو  ایدئولوژی را پذیرفته بود. این پدیده گرچه به 

لنینیست از قاطعیت بیشتری نسبت    _ بخش مارکسیستدهد که  نشان می دوره اشاره دارد،  
 بخش مذهبی برخوردار بوده است.  به 
 

بیرونی مبارزه مسلحانه چریکی بود و در راستای  ی  عملیات نظامی جلوه که  این   با
زمان با جریان دگردیسی ایدئولوژیک در سازمان، این  شد، هم استراتژی سازمان انجام می 

دامنهشیوه گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  بیش  و  کم  مبارزه،  کم ی  انتقادات  این  چنان ی  کم 
 . دتغییر استراتژی سازمان منجر شگسترش یافت که سرانجام به 

 

 حاد جنبش ما« لی»مسا

  وارد   یشهر  یکیبر جنبش چر  13۵۵تا تابستان    13۵4که در سال    ییهااز خسارت  پس
 نیخلق را هدف قرار داد، مجاهد  های فداییچریککه    ینیسنگ  یهاویژه ضربه به   آمد،
بودند،    ریگیپ  چنانهمکه   تا    ر یرا ز  های فداییچریکوحدت دو سازمان  فشار گذاشتند 

اما    دو سازمان را در سطح دو گروه پخش کنند   ن یب  یهامذاکرات و نامه ضبط    ینوارها
دو سازمان   نیخلق در مذاکرات ب  های فداییچریکسازمان    یاز سوکه    یکسان  یهمه

  رامون یپ  یاطالع رسان  بنابر این رفته بودند.    نیساواک از ب  یهاورش یشرکت کرده بودند در  
کار خود دست به   ن یانجام نشد. مجاهد  های فداییچریک  ی گوهای وحدت، از سووگفت
بحث درون دو سازمان«، منتشر و در سطح دو    یژهیو  یه ی» نشر  با نام  ییو جزوهشدند 

 
سی لنینیست،  _   مهندس صنایع، عضو مجاهدین مارکسیست،  1331، متولد  اختیاریحسین صاحبغالم  .1

 در زندان اوین جان باخت. ، در تهران بر اثر شکنجه  13۵6و یکم خرداد  
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با سازمان    کیدئولوژیانجام رساندن مبارزه اجزوه به   نیانتشار ا  کردند. هدف ازگروه پخش  
 بود.   ییفدا یهاکیچر

حاد جنبش   لیبا نام »مسا  یصورت کتابجزوه رساتر شد و به   نیهم  13۵6سال    در
های چریک  یمشخط   یبررسکتاب که به  نی گسترده پخش شد. ا  یشکلمنتشر و به ما«،  
  ی نفبه آن، یهانیابر شمردن دستاوردها و ز ،یکیمبارزه چر لیپرداخته بود، با تحل فدایی

 بود.   دهیاز مبارزه رس  وه یش نیا
 

 های مبارز در ایران ارتباط با سایر گروه

لنینیست، با چندین گروه مبارز دیگر نیز در ارتباط بود که  _ سازمان مجاهدین مارکسیست
ی تکنیکی، اطالعاتی و برخی ها در زمینهکاری با این گروهشان مذهبی بودند. همبیشتر
های »الفت«، »فریاد خلق«، توان از گروهزد. در این راستا می متقابل دور میهای  کمک

سازمان  تدریج به ها به»هسته مذهبی« و چند محفل مذهبی دیگر نام برد. بیشتر این گروه 
ادامه داشت و پس    13۵۵برده تا تابستان  های ناممجاهدین خلق پیوستند. تماس با گروه

چنان پا برجا مانده بود، ارتباط با گروه منشعب از سازمان که هم  از آن قطع شد. تنها تماسی
کوشید که این  لنینیست می_ خلق بود. سازمان مجاهدین مارکسیست  های فداییچریک

با ها  آن   گوهای که صورت گرفت، نزدیکیودر جریان گفت اما    خود جذب کند گروه را به 
 شد.  یپوشارتباط چشم ن یاز ا 13۵6حزب توده بر مال شد و از اوایل سال 

 

 « انحالل سازمانتز »

فضا13۵۵تابستان   به   ی،  تهران  امنشهر  رفت   یتیشدت  و  بود  فعالوشده  عناصر   آمد 
ساواک،   یهاک یبا شناخت تاکت  ستیبای راه بود. سازمان مهم یهمواره با خطرات  سازمان

 یبدنه   ی، تیامن  یتا با محکم کردن بندها  بردی م  یپ  یمیت  یهالورفتن خانه   یچگونگبه 
ساواک، سازمان   یشگردهابه   ی ابیتا دست ددارد. بنا شرا از شر ساواک در امان   التیتشک

 طور موقت منحل شود.ه ب
برا  نیاول  تخل  یاقدام  موقت،  نقل   یالتیتشک  یهاخانه   یه یانحالل  مکان  و 

 یشد که کارها  پیشنهاد  ،الت«یانحالل موقت تشکتز    »  یبود. در راستا  دیجد  یهاخانه به 
تعط  ی هی. بدابدیکاهش    ی مدت  یبراسازمان    ییاجرا   الت یتشک  ک یکامل    یلیاست که 
  م یتصم  ،بنابر این.  شدیآن منجر م  یو اعضا  روهایاز ن  یاریدادن بساز دست   به  یاسیس
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های فعالیت  یمکان کنند. برخمشهد نقلباال به  یاز کادرها  یبرخو    یگرفته شد که رهبر
  ی کارگر  یعیطب  یهابر اساس محمل  ی کارگر  ی. شاخه ابدیمانند گذشته ادامه    یضرور

سازمان، موقتا به  وارد تازه    یسازمان و اعضا  نییپا  یهاشاخهخود ادامه دهد.    تی فعالبه 
نشان دست و پا کنند که    یخود شغل  ابتکاربه   دیباها  آن   شوند.منحل شده افراد آن پراکنده  

بهدهد هم عادی  مردم  سرگرمچون  زندگی  و  دوره  اند.کار  در  شد  موقت ی  بنا  انحالل 
شود. این گروه باید    محدود  یت یامن  لیمسا  تیبا رعا  ینظام  یشاخهتشکیالت، فعالیت  

ادامه دهد. در این دوره، بزرگ    ات یعمل  یبرا  یآمادگاهداف مناسب و    ییشناساچنان به هم
 شود.   لیتعط ایمحدود و  یو مطبوعات یچاپهای فعالیت

پیش  بقای  این شرایط که اصل  به تاز، دغدغه در  اساسی سازمان  رفت شمار میی 
ی فعالیتش راهکارهای مناسبی پیدا کرد. در  بایست برای حفظ رهبری سازمان و ادامه می

 کشوراز  در خارج    یرهبر  یستی ز  طیبرآورد شرا  یبرا  کالهحسین سیاه این راستا، بنا شد  
  ند.مسافرت کخارج به 

 

به  سازمان  یبزرگ برا ی  کشته شدن بهرام آرام، ض 

، بهرام آرام در  13۵۵آبان    2۵گذشته بود که در    التیدو ماه از انحالل موقت تشک  تنها
»کمماموردام   گشت  ضد    تهیان  منفجرکردن    «یخرابکارمشترک  اثر  در  و  شد  گرفتار 

  ی بود. و  یاز عناصر پرکار رهبر  یکی،  بهرام آرام  همراه داشت، جان باخت.   که   ینارنجک
یت رهبری و انسجام سازمان  مسئول  برد،ی سر مکه در مشهد به   تقی شهراممحمد  ابیدر غ
و سازمان وارد شد. بهرام    یبر رهبر  یضربه سخترفتن او،  با از دست    دوش داشت.را به 
 یرماندهرنگ او در فسازمان را داشت. نقش پر    تیدوره حضور در مرکز  ن یتری طوالن  آرام
،  تقی شهراممحمد  یرهبر  یاو داده بود. در دورهبه   ییژه یو  گاهیسازمان، جا  ی نظام  اتیعمل

بلکه عضوی از مرکزیت بود که مورد    آمدشمار میاو به   ییاجرا  یبازوتنها  نه   بهرام آرام
با محمد ناسازگار  اعتماد عناصر  از  نیز بود.    تقی شهرام  قبول و  آرام،  پس  بهرام  فقدان 

کزیت جدید  مرشدند.    رفتهیپذ  تی مرکز  تیعضوبه  زادهو محمدقاسم عبداهلل  قتیمحسن طر
جواد  و  تقی شهرام در داخل کشور، محمد یتیدشوار امن طیعلت شراکه به گرفت میتصم

 خارج فرستاده شوند.  به  قائدی
فعال در مشهد  ریداده نشد و او غ  تقی شهرام  محمدبه   یتیمسئول  د، یجد  یسازمانده  در

های نظامی سازمان ، فعالیتبا کشته شدن بهرام آرامبه خارج فرستاده شود. ماند تا   یباق
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در   یرهبر یخواهتیو تمام یگرسلطه  تقی شهرام کنار گذاشتن محمد فروکش کرد و با 
 رنگ شد.  سازمان کم

 

 سم یدوآل مقاله

 حسین  رفت،می   آرامشبه   رو  ایدئولوژیک  هایمکشکشکه  این   از  پس   ، 13۵۵  پاییز  اواخر
  دو )  دوآلیسم»یجزوه تشکیالتی،  درون   ینشریه  مسئوالن   از  یکی  ،روحانیاحمدی 
  زمانی   یبازه  این  در  را  سازمان  جمعی  یاندیشه   نوشته،  این.  نگاشت  را(«  ناسازگار  یاندیشه 
  و   مذهب  از  برگرفته  ایدئولوژی)  ایدئولوژیک  دوآلیسم  فروپاشی  از  کردمی  بررسی

 . داشتمی  بر پرده مجاهدین سازمان در( ماتریالیسم
تفکر    بر   ماتریالیستی  تفکر  گرفتن   پیشی  ینتیجه  را   ایدئولوژیک  دگرگونی  ،روحانی

 یی، توده  کاربه   اعتقاد)  سیاسی  دوآلیسم  یادامه   زمان،هم.  دانستمی   سازمان  در  مذهبی

  گرایش   که   مادام  بود،  معتقد   وی.  کشیدمی   نقدبه   را(  چریکی  مشیبه   گرایش  با  راههم
  شان، بسیج  و  آگاهی  برای  مردم  هایتوده  با   کار  باشد،  حاکم  سازمان  در  چریکی  مشیبه 

 مردم بتوان تا کشیددست چریکی جنگ یشیوهبه  مبارزه از باید پس. شدنی نیست انجام
 استراتژی  و  ایدئولوژی  تناقضات  بر  که  را  مقاله  این  سازمان  رهبری.  کرد  بسیج  و  آگاه  را

را در سطح و اجازه پخش آن   خود گرفت   اریاختتا ده ماه در    گذاشتی م  انگشت  سازمان
 1سازمان نداد. 

 

 ت یدو عضو مرکز  فرار 

در راه  هنگام بازگشت،  کرد  خروج از کشور آماده می  یکه خود را برا  تقی شهراممحمد
بهمن   1۸در  ان،یم  نیشد. در ا  یبستر ییرا در خانه  یو مدتتهران تصادف کرد مشهد به 
محمدکه    نیمتحد  هبمحبو  13۵۵ شهرام  رابط  ن  تقی  بود  سازمان  درگ  زیبا  با    یریدر 

از خارج برگشت و با کمک محسن   کالهزمان حسین سیاههم  2کشته شد.   یتیامن  یروهاین
 

 .160  ، صفحهیروحان  یاحمد  نی حسنوشته    «،رانیخلق ا  نیسازمان مجاهدکتاب »  رفته از  گبر  .1

و عضو   همسر حسن آالدپوش  با،یز  ی، دانش آموخته دانشکده هنرها1329محبوبه متحدبن متولد    2.

  یتهی»کم یگشت پ یتوسط اک  13۵۵بهمن   1۸محبوبه در  . بود لنینیست_ مارکسیست  نیسازمان مجاهد
»قصه حسن و محبوبه« را بر  علی شریعتیتهران ترور شد. دکتر  رانیدروازه شم یمشترک« در منطقه
 زن و همسرش نگاشته است.   نیاساس سرگذشت ا
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در برابر خط   ندکردمی   یجانبدار  سمیمقاله دوآل، که از  زادهو محمدقاسم عبداهلل   قتیطر
انهدام    ایفکر انشعاب و  کرد قرار گرفتند و به می  یرا رهبرآن   ی سازمان که جواد قائد  یمش

  1سازمان افتادند.
قطع بود  یمدتبا سازمان  تقی شهرام ارتباط محمد با کشته شدن محبوبه متحدین، 

توانست با جواد    یکارگر  یاز افراد شاخه   یکی  قیاز طرتهران رسانید و  خود را به که  این   تا
بود،  دهیرا شن تیمرکز یاعضا  نی که خبر جدال ب تقی شهرام . محمدردیبگتماس  یقائد
در تهران فرا خواند.    ییجلسه را به  ت یمرکز  یبسامان سازمان، اعضاکنترل اوضاع نا   یبرا

و از متهم    داشتندبا شهرام را ن  ییارویزاده که جرأت روو قاسم عبداهلل    قتیمحسن طر
به  با    انتیخشدن  بودند،  و  در هراس  یادداشت  یک  مهماتجاگذاشتن  و  در    ی سالح  که 

ا  ارشانیاخت از  تقختندیگر  رانیبود،  به  های نابسامان  هیعل  نوک حمله  ،شهرام  ی.  سوی را 
اخراج    ت یکاله را از مرکزسیاه  ،بر او  یانتقادات  ی نشانه گرفت و با بررس  کالهحسین سیاه 
به از    یکارگرکرد و  افراد ز  تیمرکزفرستاد. خروج سه عضو  تزلزل   شان،مجموعه  ریو 

بحران با  را  را   یالتیتشک  یها مسئولیت  تقی شهرام  کرد. محمد   روروبه  ی جد  یسازمان 
 یطلبان پرداخت تا با افشاانشعابکرد عمل  لیو تحل یبررسسپرد و خود به  یجواد قائدبه 
 کند.   یریسازمان جلوگ یاز فروپاشها آن

 

 "رکود" تز 

 کم  ییگونهبه  (،13۵2) مهرماه 1973نفت، پس از جنگ اعراب و اسرائیل در اکتبر  یبها
بستند روی غرب  صادرات نفت را به   یها شیر  یعرب  یهااز کشور  یسابقه باال رفته بود. برخ

بشکه از  ناگهان  نفت  قیمت  به  ییو  ده دالر  کرد.   یباالزیر  پنج دالر جهش  و  بیست 
. دیسابقه رونق بخشکم  ییگونه رژیم شاه به   یمال  یخزانه ، بهدور از انتظار  یتنف  یهادالر

در و پیکر  بی   وارداتمیزان  تکاپو انداخته بود،  ها، بازار را به از این پول   یروان شدن بخش
برقنفت به   یبها  یفزون  .کردرشد می  . صنایع  دیانجام  ی شهر  یزندگ  یهیروبی   زرق و 
  از کار   انییبود. با همان سرعت که روستا و گسترش    یگیریپا  حالدر  سرعت  مونتاژ به 

 .کردرشد می به تندی    ،یکارگران صنعت  ینوپاطبقه    ،کشیدندی دست م  یکشاورزرونق  بی
کوچک  تقسیم شده در اصالحات ارضی   یهازمین.  شدیها دگرگون مروستا   یساختار قدیم

. این  آوردندیها هجوم مشهرکار به بی   نیایروستا.  وستیپیخشک اطرافش م  یهانابیاببه 
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  ی هانگاه سازمان  داد،یسرعت تغییر مجامعه را به که در ظرف یک دهه شرایط    هایدگرگون
مناسب با    یمبارزه و سازمانده  یهشیوبه   یبازنگراوضاع جامعه دگرگون کرد.  مبارز را به

 کرد.میعنوان یک ضرورت مطرح  را به  دیجد  طیشرا
خلق و انتشار   های فداییچریکو    نیگوهای دو سازمان مجاهدورابطه با گفت   در
محمد   یگاهنامه سازمان«،  دو  درون  شهرام»بحث  مش  ی مقاالت  تقی  خط    و   یدر 

فداییچریکسازمان    یهااست یس فرورد  های  در  او  بود.  نوشته    م یتصم  13۵6  نیخلق 
کتاب    نیا  بر  ییمقدمه   هرامچاپ برساند. شهب  یصورت کتاببه مقاالت را    نیگرفت که ا
  ی التیتشک_ یاسیس  لیداله کتاب ب  ی شد. گرچه متن اصل» تز رکود« معروف  نوشت که به 

 یبدون مقدمه  ینسخه  یآن منتشر شد. پس از چند  یچاپ نشد، مقدمه   رانیدر ا یو فن
 .  دی چاپ رسهب  ن،یسازمان مجاهدکتاب نیز توسط بخش خارج از کشور 

  جه ینت   نیابه    رانیا   یجامعه  لیتحل   مذکور، ضمن  یدر مقدمه  تقی شهرام  محمد
 بود که:  دهیرس

  ، یعالوه بر رشد بورژواز  ران،یا  یبازار اقتصادبه   13۵3نفت از سال  با ورود پول   -
و در   ینیز بطور نسب  ییو روستا  یشهر  یمتوسط و باال  یبورژوازخردهاقشار  
نیز   ییرابطه، جنبش توده  نیو در هم  دهیرس  یینان و نوابا گذشته به   سهیمقا

ود داشته باشد، جنبش  منوال وج  نیهمنفت به که پول    یافت کرده است و تا زمان
 یکارگرریهنگام که اقشار و طبقات غ  نیدر حال رکود خواهد بود. در ا یانقالب
 ،یستیکمون  یهاسازمان  یفه ینخواهند آورد، وظ  یرو  یسمت جنبش انقالببه 

و   هیتجز  نیهم .در دراز مدت است یبورژوازطبقه کارگر و قشر خرده  یکار رو
از    یکیچر  یمشی  ادامه   ل،یتحل ارزیابی کرد و    بعدبه   13۵3سال  را  نادرست 

چریکی   که مشی  کرد  به  گریداعالم  بود.  هاتوده  ختنیبرانگقادر   در  نخواهد 
 1قرار گرفت. ی در دستور کار ستیمارکس یهاآموزش   تیتقو تز رکود، ی راستا

-  

 مشوریی  یهاجمع

شهرام  محمد تشک  تقی  مرکز  «یمشورت  ی ها»گروه  لیبا  از    یبخش  دیکوش  تیدرکنار 
به   ییاجرا  فیوظا را  به   یکادرها سازمان  منتقل کند.  ا   ییگونهسازمان  کادرها در    ن یکه 
 را اداره کنند.   الت یقادر باشند، تشک کیاستراتژ_ یاسیس یرهبر ابیغ
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شد.    ییشاخه   یسازمانده  نیگزیجا  ،یمشورت  یهابا گروه   یسازمانده  ب،یترت  نیبد
  ی اصل  کاراز خود بود.    ترن ییپا  یدرجه   یگروه مشورت  ک یمسئول    ،یمشورت  گروههر عضو  

 شد. عنوان  یو شرکت در کار کارگر یستیمارکس اتیها نیز مطالعه ادبگروه  یتمام
تقی  سازمان، محمد   یاسیس   یبنا شد که رهبر  ،یمشورت  یهاگروه   نی باالتر  میتصم  با
 لیتحلساواک، به  گردیدر خارج از کشور، دور از پ  یمدت کوتاه  یبرا  ،یقائدو جواد    شهرام  
 استراتژیک سازمان بپردازند._ یاسیس یخط مش نییتعو  رانیا لیمسا

  یجواد قائدداخل کشور سازمان را به   تیمسئول  تقی شهرام  ، محمد 13۵6  رماهیدر ت
خارج از کشور را   تیکه مسئول   رضا سپاسیبعد، علی یبه خارج کشور رفت. چندو سپرد 

به  هم   رانیاداشت  و  قائدبرگشت  جواد  سازمانده  یرهبربه   یراه    الت یتشک  ن ینو   یو 
در را    تقی شهرام  محمد  هیانتقادات عل  ران،یابه  شتپس از بازگ    رضا سپاسیپرداخت. علی 

  دست گرفت.رهبری حرکتی علیه شهرام را به دامن زد و سازمان 
 را ها آن  کرد و یبندرا طبقه  التیمهم تشک لیسازمان در داخل، مسا دیجد یرهبر

 سال، نیزمستان هم  در یپرسهمه   ندیگذاشت. برا  یپرسهمهبه یمشورت یهاگروهدر 
تقی  محمد . تز رکود  ندکنمی  را رد  یکیچر   یمش  پارچهکیها  گروه  یکه همه  دادیمنشان  
سازمان،   ایعنوان دفاع از خود  به  «ی. با »خودکشدانندی م  یو انحراف  طلبانه میتسلرا    شهرام  
شرا  و  اندمخالف با  تنها  را  خود  از  مسلحانه  ترورهارندیپذی م  ییویژه   ط یدفاع   ی. 
محکوم  13۵۵و    13۵4  یهاسال  یسازماندرون اندکنمی   را  نا    ینه یزم  ند،یبرا   نی . 
  ند یراه داشتن برا با هم   یائدبعد، جواد ق  یرا فراهم کرد. چندگذشته    یرهبر  یانگارسته یشا

 خارج از کشور رفت. به ی سازماندرون یپرسهمه
 

   اعالم پایان مشر چرییک

العمل نیروهای امنیتی، اختناق بیش از پیش  در فضای پُر تشنج عمل مبارزاتی و عکس
  از   ترآمیز را دشوار های مسالمتشیوهبخشی به راه هرگونه آگاهی  فشرد ومی   جامعه را گلوی

بار رژیم با آن،  ی خشونت های چریکی در درازای چند سال و مقابله کرد. فعالیتپیش می 
گرایی و راهی جز  ناگزیر به رادیکالیزه شدن جامعه انجامید. دیگر هرگز صدایی برای قانون

خورد. شرایط موجود در  گشایی از مشکالت جامعه به چشم نمی کاربرد خشونت برای گره 
 عنوان راهی بدون برگشت به نیروهای مبارز تحمیل کرده بود.  جامعه، مبارزه چریکی را به 

سیاسبه   ،یچریک  یهاسازمان تبلیغ  نظام  ی دنبال  عملیات  راه  عملیات  بودند  ی از   .
نمایش حضور و قدرت خود را به  توانستندیمآن  با انجام  ها  راهی بود که چریک  تنهای  نظام
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ها، با تمام سوی خود فراخوانند. این سازمانرا به  یبیشتر  یهاراه نیرواز این  بگذارند و  
 یکه تنها راه رشد یک سازمان چریک پرداختندیبه عملیات تخریب و ترور م ودختوانایی 

سو  .دبو به  یدر  وسائل  تمام  با  رژیم،  نیرو   ییگستردهتبلیغات  دیگر،    ی چریک  یهاعلیه 
 کند.  دار جریحه   یآنان را نزد افکار عموم یتا چهره پرداختیم

تعداد جانباختگان ضایعات فراوان داشت.    ی شیوه چریکبه   مبارزه آبراهامیان  یرواند 
 شمرد: بر می چنین  13۵6تا  13۵0مجاهدین را از سال 

 جان   سازمان،  این  هایفعالیت  راستای  در  مجاهدین  سازمان  اعضای  از  نفر  103 -

  نفر  19.  شدند  اعدام نفر  2۵  شدند،  کشته  هادرگیری  درها  آن   از  نفر  ۵2.  باختند
 نفر   2  و  باختند  جان  سیانور   با  نفر  2.  شدند  ناپدید  نفر  3.  باختند  جان  شکنجه  زیر
  1درآمدند.  پای از فرار هنگام هم

  دری آبراهامیان هنگام فرار از پای درآمدند، کسانی بودند که  گفته دو نفری که به  
ان ساواک مامور  ییجو، مورد انتقامندبردکه در زندان بسر می  یهنگام،  13۵4  نیفرورد  30

 .شدند   ربارانیت  نیاو  یهادر تپه خلق    های فداییچریک با هفت تن از  همراه  ند و  قرار گرفت
 گزارش کرده بود.  "کشته شدن زندانیان در حال فرار"ساواک این جنایت را 

در راستای   13۵6تا    13۵0های  یی بود که سازمان بین سالاین بخشی از هزینه
در   بودند،    آموخته      تجربیات بسیار  مبارز    یهانیرو     گرچه  مشی چریکی پرداخته بود.  

 برخوردار بودند.  یسرکوبگر رژیم نیز از تجارب بسیاری هانیروها آن  برابر

یی  اعالمیه   ،در خارج کشور بود  تقی شهرام  که محمد   ی، هنگام13۵6سال    هماید  در
به پیام  عنوان»  کشورمبارز    انیدانشجوبا  از  »خارج  امضای  با    _ مارکسیستبخش  «، 

داخل این بیانیه را برای اطالع اعضای سازمان به ، نوشت.  «مجاهدینسازمان  لنینیست  
بر  را کاهش داد و  نوشته شده  متن  کشور فرستاد. بخش داخل کشور گرایش چریکی 

یی  های مردمی جاری در ایران تأکید کرد. در بیانیه سوی جنبش گیری به ضرورت سمت
منتشر شد، سمت  بیانیه، بدون گیری سیکه  استراتژیک جدیدی مطرح شده بود.    اسی و 

انتقاد کند، از برتری  که  این   یبرا  تیو فعال  ییتوده  یمبارزهاز مبارزه مسلحانه چریکی 
 برد.نام میکشان و اقشار فرودست جامعه زحمت یبخش یآگاه

 
 یه یکلبه  نیسازمان مجاهد امیبا عنوان »پ ییه ی انی، ب13۵6در اسفند دو ماه بعد،  
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  ن یمنتشر شد. در ا  «های انقالبی و انقالبیون کمونیستدموکرات   ،هنیم  یانقالب  یهاروین
کرد که مبارزه    دی، تأکمجاهدین  سازمان لنینیست  _ مارکسیستبار بخش    نیاول  یبرا  ه،یانیب

توده  یمسلحانه  از  تقی  محمد که  این   باکنار گذشته شده است.    یکیچر  یها و مشجدا 
این اطالعیه، بدون موافقت  ی بیانیه ابراز کرده بود،  مایهمخالفت خود را با درون   شهرام  

لنینیست سازمان _ وی منتشر شد. این اولین نشان از ایستادگی اعضای بخش مارکسیست
 بود.    تقی شهرام در برابر محمد 

و    یدر محافل کارگر  تی فعالسازمان، به  یاز اعضا  یاریبس  د،یجد  یمش  یراستا  در
 در  ها کوشش  نیآوردند. دستاورد ا یرو یشهر یدهکشان در خارج از محدوزحمت انیم

 کشان خارج از محدوده« چاپ و پخش شد.  نام »مبارزات زحمت به ی کتاب
و   دیسرعت بخش  یسازماندرون  یحرکت انتقادبه  ، رضا سپاسیداخل کشور، علی  در

  ک ینسبتا دموکرات  ییتا فضا  دیکوش   یمنسجم و هماهنگ کرد. و  شیاز پ  شتریبسازمان را  
  ن یا  آمدی. پردیاعضا مورد توجه قرار گ  یهمه  یهاپیشنهادوجود آورد که  هبدر سازمان  

و جواد    تقی شهرام  محمد  یبرکنار  یسازمان برا  یااعض  یخواست همگان  ها،یدگرگون
 . بود جدید رهبری گزینش و سازمان رهبری از یقائد

 

 خلقگزارش به

از زندان ساری   تقی شهرام  محمد  فرار، افسر پیشین شهربانی که در  امیرحسین احمدیان
نقش مهمی داشت، پس از فراری دادن شهرام و عزتی، دو زندانی سیاسی زندان ساری،  

محمد حضور  هنگام  در  پیوست.  مجاهدین  سازمان  به  نیز  شهرام  خود  پاریس،  تقی  در 
آن نارضایتی خود را از روابط تشکیالتی نیز در پاریس بود. او که از چندی پیش از    احمدیان

مارکسیست به_ مجاهدین  را غنیمت شمرد و  موقعیت  بود،  نشان داده   از  انتقادلنینیست 
 .  پرداخت تقی شهرام محمد  شخص از ویژهبه  و سازمان

او همراه   انتقادی  هایبه نوشته توجهی  بی   که با  گویی با احمدیانوپس از گفت   شهرام
افغانستان   به  یتیمامور برای که خواهدمی  احمدیان دادن به انتقادات، ازجای پاسخ بود، به

به پاریس برگشت.  تا نیمه راه را رفته بود که از ادامه سفر خودداری کرد و  برود. احمدیان
د که تا پاسخ انتقاداتش را نگیرد به افغانستان نخواهد رفت. کنمی  وی سپس خاطرنشان 
احمدیان تلقی    خودداری  تشکیالتی  وظیفه  از  سرپیچی  سازمانی،  دستور  یک  انجام  از 

های انتقادی  نوشته ،  گیرد. احمدیانهای او انجام نمی شود و دیگر بحثی پیرامون نوشته می
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به عنوان»گزارش  با  را  ملی  1خلق«خود  جبهه  اختیار  خاورمیانه،  _ در  های  چریک بخش 
که سازمان    دکنمی  ادعا دهد. او در این نوشته،  جویان هوادار سازمان قرار میو دانش  فدایی
با سازمان   دیکه ارزش بقا داشته باشد و با  ستین یسازمانبا ساختاری که دارد    نیمجاهد

به عنوان    کرد احمدیان«، عملمسئوالنی  »شورا  لیپس از تشکدیگری جایگزین شود.  
 شدت مورد انتقاد قرار گرفت. یک اقدام سکتاریستی به 

  ی ضعیف خود را با بخش منشعب سازمان)م.ل(، تا تشکیل سازمانرابطه   احمدیان
ایران بازگشت. وی پس از  »پیکار« حفظ کرد و سپس، بدون جانبداری از این سازمان به 

 نوپای»نبرد برای رهایی طبقه کارگر« پیوست.چندی به سازمان 
  

 "  بخش منشعب"  تفی شهرام و تشکیل کناری محمد بر 

گو وگفت   ی از داخل کشور برا  یگروهتشکیالتی،  محدود درون   یپرسهمه یک  بر اساس  
که این  پیرامون ساختار رهبری گزینش شد. برای آن   یریگمیتصمبا رهبری سازمان و  

آرام و دور از پیگردهای ساواک انجام گیرد.  وگفت   13۵7اواسط خرداد  گوها در فضایی 
رضا علیرهبری  این گروه به ، عازم فرانسه شد.  کشور  از بخش داخل  یندگینمابهگروهی  
ی  نیعابد  قاسم  ی وروزکوهیمسعود ف  ،یمحمد نماز  و شامل  روحانیاحمدی   نیحسو    سپاسی
تقی شهرام  با حضور محمد و    یی با شرکت نمایندگان داخل کشورجلسه   13۵7در مرداد  بود.  

 شد. لیتشک یو جواد قائد
نشست پاریس،    در  درگرفت.  سازمان  یگروه داخل و رهبر  نیب  یگوهای تندوگفت

 بعد مورد بررسی قرار گرفت.به  13۵2ها و رویکردهای سازمان از سال تصمیم
  ن، یشیپ  یرهبر کرد عملو  تازی یکه   ایدئولوژیک،   مبارزه ،  از خود انتقاد و انتقاد   

 ی ستیترور یهاوه یش  کاربرد  ی، دئولوژیا رییتغبا  زمان هم ، تشکیالتیدرون  هایتصفیه 
سازمان،   درون  در  مخالفین  حذف  مشبرای  بس  یکیچر  یخط    ی هااستیساز    یاریو 

گفت گذشته    یانحراف سازمان   وو  با  وحدت  فداییچریکگوهای  سرفصل  های  های  از 
  این نشست بود. گوهایوگفت

ا انتقاد  کی  چیهتقی شهرام  گوها، محمدوگفت  نیدر  از جمله،  های  از  او،  بر  وارد 
نپذ  یالتیتشکدرون  نیخون  یهاه یتصف گفترفتیرا  ماه  دو  از  پس  در  و.   س،یپارگو 

 سازمان شدند.   یاز رهبر یریگکنارهبه  مجبور  ،یو جواد قائد تقی شهرام محمد
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اساس   ییه یانیب  13۵7مهرماه    در آن  در  که  شد  و    یاسیس  لیمسا  نیتریمنتشر 
  ن ی شیپ  یرهبر  یبرکنار  ه،یانیب   ن یشده بود. در ا  ان یسازمان، ب  ک یدئولوژیاو    یالتیتشک
انقالب  ،یداخل  یترورها.  دیرسی م  یآگاهبه    ، یکیچر  یمش.  شدی م  یتلق  ی ضد 
سازمان    یاسیسمواضع    ها،ن یشناخته شده بود. افزون بر ا  ییتوده   ریو غ  یستیمارکسریغ

مرحله  مش  یدرباره  خط  موضعاش ی کیتاکت  یانقالب،  و  به   یریگ،   الیسوسنسبت 
لنینیست سازمان _ بخش مارکسیستنام سازمان از »  بود.  دهش  انیبنیز    یشورو  سمیالیامپر

 کرد.می   ریی« تغرانیخلق ا  نی»بخش منشعب از سازمان مجاهد  به  «،رانیخلق ا  نیمجاهد
 

 مسئوالنموقت  یشوراتشکیل 

  سازمان   جدید  رهبری  گزینش  سازمانی،   درون  ایدئولوژیک  یمبارزه  و  هابحث  یادامه  در
 شانترین عمده که شد داده گوناگونی هایپیشنهاد زمینه این در. بود پرسش تریناساسی 
. بود  «مسئوالن  موقت  شورای»  یا  «نمایندگان  شورای»  ،«عمومی  شورای»  یک  تشکیل
  گزینش،   این  با.  کردندمی   جانبداری  «مسئوالن  موقت   شورای»  از  سازمان  اعضای  بیشتر
  عهده به  را  سازمان  رهبری  موقتا  و  شدمی  تشکیل  سازمان  کنونی  مسئوالن  از  موقت  شورای

 فعلی  افراد  جایگزین   بیشتر  شایستگی  دارای  افراد  تدریج،به   کار،  یادامه   در  تا  گرفتمی
چند    ،مسئوالنموقت    یشورا  لیپس از تشک.  بگیرند  عهدهبه   را  سازمان  رهبری  و   شوند

کردند و از این جمع  ن  یشورا جانبدار  نیاز اگوهای پاریس  وتن از شرکت کنندگان در گفت 
 جدا شدند.  

که از سازمان    ،ایمانو عباس پاک   ، محمد یزدانیان  ،  یجواد قائد  ،یروزکوهیمسعود ف
 نهادند که  انیآرمان طبقه کارگر« را بن یاتحاد مبارزه برابا نام »  یگروهجدا شده بودند، 

   »گروه آرمان«، معروف شد.به 
 

 اعضای بخش منشعب سازمان از  ،  زادهعلی عالم، و محمدناصر پایداردر همین راستا،  
شورای   نظرات  با  را  خود  دیدگاه  همراهی  دیدند،  نمیهماهنگ    مسئوالنکه  تقی  با 

گروه »نبرد برای رهایی طبقه کارگر« را پایه  و چند تن دیگر،    صادق  ، محمدایمانپاک
نیز به این گروه پیوستند.    و امیرحسین احمدیان  گذاری کردند. چندی بعد، کریم روغنی 

 1عهده گرفت.سازمان را به بخش منشعب  یعضو، رهبر 12با شرکت  ،مسئوالن یشورا

 
 . 164صفحه    روحانیبرگرفته از کتاب » سازمان مجاهدین خلق ایران« از حسین احمدی   .  1



 

 "کاریسازمان " پ  لیتشک 373

 
  ی از راهکارها  یاریبود که بر بس  یخط بطالن،  مسئوالنشورای موقت    ماتیتصم

همه    جیبس  ،مسئوالن  یترین رهنمود شورا. مهم شدیم  دهیکش نیمجاهدسازمان   نیشیپ
برا  یروهاین سازمانده  یبخش  یآگاه  یسازمان  م  یو  اقشار   انیدر  و  کارگر  طبقه 

 کش بود.زحمت
 

 " پیکار "تشکیل سازمان 

بخش    یرهبر موقت   یشورا»  یعنیسازمان،    (ستی نیلن_ ستی مارکس)  منشعبموقت 
اوج   ،«مسئوالن راستای  در  ایران،  به  بازگشت  از  رهنمودهایی پس  مردمی،  قیام  گیری 

با عنوان»پیش  ،  13۵7آذر    16ی  کرد. اعالمیه صورت جارنامه از سوی سازمان منتشر می به 
 های مسلح« که امضای سازمان »پیکار در راه آزادی طبقه کارگر«  را همراه سوی هستهبه 

   رساند.به آگاهی میرا « کاریسازمان » پ تیموجودداشت، برای اولین بار 
.  دیشاه انجام  میرژ  ی، به سرنگون13۵7بهمن    22سرانجام در    رانیدر ا  یمردم  امیق
  جاد یکه ا  ینینو  یگوناگون در عرصه  یاسیس  یهاآزاد شده بودند. گروه   یاسیس  انیزندان

نیروهای آزاد شده در جامعه را در مسیری که خود  مشغول بودند تا    تیشده بود به فعال
های فعال، گرایش مارکسیستی داشتند. مرزبندی هدایت کنند. بیشتر گروهپسندیدند  می

را به سه دسته  ها آن های سیاسی و تشکیالتی،های فعال چپ، بر اساس بینشبین گروه
 تقسیم کرده بود.

را شامل   اقمار شوروی  و  توده  اول، حزب  مشی دارای  های  شد. سازمانمیدسته 
های فعال چپ، که با  شدند. گروه ، خط دوم نامیده می های فداییچریکویژه  چریکی به 

 آوا نبودند، به خط سوم معروف شدند. هم های فداییچریکها و ایتوده

 های »آرمان«، »نبرد«، »پیکار« و »رزمندگان«،  های خط سوم، از جمله سازمان گروه
گروه با   این  بین  اتحادی  کوشیدند  وحدت  کنفرانس  یک  در  به شرکت  آورند.  ها  وجود 

ثباتی در کشور گوهای وحدت چند ماه ادامه داشت، اما افت و خیزهای ناشی از بی وگفت
های خط سه  ثمر رسیدن اتحاد گروه های سیاسی، از به ی فعالیت گروهو تنگ شدن عرصه 

 لین نشست کنفرانس وحدت، اولین کنگره سازمانجلوگیری کرد. چند هفته پس از او
  1پیکار تشکیل شد.
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برگشته بود.    رانیبه ا  سیاز پار  ،یگروه  ایبه سازمان    یشهرام، بدون وابستگ  یتقمحمد
چنان هم  ام،یاز ق  یگذشته بود و اوضاع نابسامان ناش  رانیدر ا   یمردم  امیماه از ق  ن یچند

را    یشهرام چند ماه یتقاز آن، محمد  شیسه سال پکه قبال گفته شد  چنانادامه داشت. 
مواضع  اعالم  پاساژ کویر پنهان شده بود. وی در آنجا، »بیانیه    مغازه در  کی  یپستودر  

گاه شهرام در این  ی مخفی رووبهر  ی خیاطنوشت.  ایدئولوژیک سازمان مجاهدین« را می 
یاد داشت. خیاط  کرد. خیاط بارها شهرام را دیده بود و تصویر او را همیشه به پاساژ کار می 

با احمد احمد که مدتی به این مغازه رفت و آمد داشت نیز آشنا شده بود. پس از آشکار 
ترور مجید شریف  احمد زادهفرتوک  فاطمهو خودکشی    واقفیشدن خبر  پیشین  ، همسر 

 دانست. را قاتل این افراد می  تقی شهرام احمد، خیاط، محمد 

 
از   خ،  13۵۸  ریت  11ظهر  بعد  جنوب  ابانیدر  خیاط،    ،توحیدمیدان    ی،کارگر  چشم 

راهش ی از کمیته که هممامورعنوان قاتل به شهرام را به   ،قالبا داد و  افتد. او  می شهرام  به 
کاران پیشین و از همیکی  راه  هم  ،تقی شهراممحمد   گام،ن هنیدر ا  .دکنمی  یمعرفبود  

بود.   میخبه   یتقمبارز خود  اشتباه گرفته   گویدی اط  از وحشت، که  این   باخیاط  ای«.  »آقا 
 مردم گردکند.  ، ول نمیدنبالش بوده استپیش به  هات را که از مد  ی«قاتل، »  لرزیدیم
 گویند:می برخی ند. نزمی  حلقه ها آن

 آقا شما که حکم دستگیری نداری حق نداری ایشون رو بگیری.  -
و   میهم   مامورخیاط  دارند....راهش،  شکایت  فرد  این  از  که  بیا   در  گویند  کسان   ، نین 

 آیند: کمک خیاط می دیگری نیز به 
 ت  انگه  یباش قاتل ه واگ نکنمی  ولت یگناه باشبی ه اگ بریمی کمیته مبه و رو ت -

 .دارنیم

 
 و   گیردمی  کمک  محل  یکمیته  از  بود،  خیاط  راههم   ماجرا  این  در  که  کمیته  مامور

  درجه   دشمن  عنوانبه   را  شهرام او،  هویت   شناخت  با  سرانجام،.  برندمی   کمیتهبه   را  شهرام
 ،واقفیشریف   قاتل  و   مجاهدین  سازمان  شدن   مارکسیست  عامل  و  مذهب  دارانطالیه   یک

  که   انقالب،   دادگاه  در  انفرادی،  زندان   ماه 13  از   پس  تقی شهرام  محمد.  ندکنمی   بازداشت
   با ،13۵9 مرداد 2 تاریخ در. شد اعدامبه  محکوم غیابی نشناخت، رسمیتبه را آن هرگز او



 

 شهرام  یتق و اعدام محمد  یریدستگ 375

 1. شد بسته سالگی 33 در وی، تالش پُر  زندگی تقی شهرام، دفترمحمد  اعدام اجرای حکم
 

 

 
دورههای تقی شهرامیادداشت  .1 در  به،  زندان جمهوری اسالمی  که در  کتابی سر مییی  برد، بصورت 

ی الکترونیکی آن در سایت » انتشارات اندیشه و پیکار« بنام»دفترهای زندان«، منتشر شده است. نسخه
 در دسترس است. 
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 نمایه                                             

 ا

 308, 207, 205, 147,  یمهد ،یچشم یابر

 218, ابن رُشد

 216,  ریالوز لی ابو جهاد، خل

 156, رضای ابونجو ا، عل

 109, ، احمداحمد

 322, 286, 145, 61, احمدزاده، مسعود

 206,  205,  147,  محمود ،یاحمد

,  154, 152, 148, نی رحسیام ان،یاحمد

155 ,156 ,180 ,181  ,319  ,320  ,

370 ,371 ,372 

,  59,  51, 39, 24,  نی، حسیروحانی احمد

69 ,76  ,155  ,252 ,286 ,290  ,

320 

 آ

 221, یفتحعل رزایآخوندزاده، م

 155, ، محمدرضایآخوند 

 245, آرام، احمد

,  92, 77,  55, 32, 24, 22,  آرام، بهرام

97 ,115 ,133 ,134 ,136 ,137  ,

138 ,148 ,149 ,151  ,152  ,153  ,

166 ,167 ,168 ,175  ,176  ,178  ,

179 ,181 ,186 ,187  ,190  ,191  ,

198 ,200 ,209 ,217  ,234  ,259  ,

260 ,261 ,262 ,264  ,265  ,266  ,

271 ,274 ,276 ,277  ,281  ,284  ,

288 ,299 ,302 ,303  ,310  ,311  ,

315 ,316 ,318 ,342  ,344  ,357  ,

359 ,364 

 ا

 322, 51, یتق ،یاران

 220, ، دکتر محمدارکون

 244, اُزگان، عمار

 283,  ، باروخنوزایاسپ

 241, ن، جوزفیاستال

 340,  208,  63,  مسعود ان،ی خانلیاسماع 

 90,  89, ، نصراهللزادهلیاسماع 

 361, ت، دونالدیاسم

,  353, 178, 177, 78, 61, دیاشرف، حم

355 ,357 

,  277,  151,  55,  ژهیمن ،ی کرمانزاده اشرف 

279 ,342 

 112, یمهد  ،یافتخار



 
,  151, 150,  83, 82, 55, دیافراخته، وح

168 ,277 ,278 ,279  ,315  ,340  ,

341 ,360 

 159,  55, افراز، رفعت

 159, 55, افراز، محبوبه

 آ

 221, رزایم ،یآقاخان کرمان

 

 283, 109, 108, عباس ،ی آقازمان

 ا

,  281,  209,  208,  آهنگران، محمدی اکبر

313 ,340 

 آ

 322,  221,  احمد، جاللآل

 365,  362,  361,  آالدپوش، حسن

,  83, 82,  81, )مرتضا(نیآالدپوش، حس

147 ,205 ,206 

 313, 281, آالدپوش، سرور

 313, 281, یآالدپوش، مجتب

 

 220, دکتر نوال  ،یالسعداو

 ا

 157, لیجل  ،یالعزاو

 220, عبدالوهاب ،یریالمس

 332, 245, 244, یامام عل

 334, 306, باقراهلل محمد  تی آ ،یانوار

 246,  انیشتین، آلبرت

 246, چیوانووین، الکساندر ایاوپار

 آ

,  129, 96, 91, 75,  19, می ابراهآوخ، 

208 ,209 ,210 ,340 

 ب 

,  148, 128, 95,  56, 54, بازرگان، پوران

152 ,154 ,156 ,174  ,291  ,317 

 361, یبازرگان، عبدالعل

 340, 63,  بازرگان، منصور

,  29,  28, 26, 25,  یبازرگان، مهندس مهد

34 ,35  ,45 ,46 ,55 ,56  ,72  ,

174 ,209 ,211 ,223  ,225  ,226  ,

227 ,303 ,350 

 317, 156, دهیبازرگان، ها

,  49, 43,  42, 39, 32, بهمن ، یبازرگان

72 ,73  ,94 ,107  ,141  ,142  ,

143 ,145 ,146 ,147  ,154  ,204  ,

205 ,206 ,207 ,208  ,216  ,242  ,

252 ,253 ,256 ,280  ,282  ,283  ,

297 ,299 

,  102, 99, 73,  68, 63, محمد ، یبازرگان

122 ,126 

 340, 208, 72, رضا  ،یباکر 

,  122, 104,  102,  68, 57, یعل ،یباکر 

126 ,179 ,180 ,299 

 108,  ،کاظمیبجنورد



 

 شهرام  یتق و اعدام محمد  یریدستگ 21

,  57,  52, 45, 36,  26, ، اصغرزادگانع یبد

71 ,74  ,75 ,76 ,77 ,89  ,99  ,

100 ,123 ,124 ,128  ,129  ,130  ,

131 ,299 

 206, 205, جواد ،یبرائ

 342, 315, 279, 182, محسن ،ییبطحا

 246, هاشم  ،یطُرُفیبن

 247, یبهار، مهد 

 209,  208,  72, یبهپور، عل

 246, بهزاد، محمود

 162, 50,  28,  25, دمحمدیس ،یبهشت

 245, لهیبوپاشا، جم

 244, تی چراستو، هریب

 پ 

 372, ی، نقمانیپاک ا

 372,  154, عباس مان،یاپاک 

 372,  155,  ناصر دار،یپا

 132,  س، هارولدیپرا

 246,  245,  پالنک، ماکس

 80,  پهلوى، اشرف

,  81,  80, 79, 78,  76، شهرام,  ا ینی پهلو 

82 ,83  ,84 ,85 ,121 ,129 ,130  ,

167 

 241,  تسر. ژرژیپول

 322, 286, 146, 61, زیرپرویان، امیپو

 ت 

 290, زاده، مصطفاتاج 

 185,  183,  182,  ترنر، جک

,  147,  129,  96, 88, 87, رضاید، علیتش

206 

 340, محمد د،یتش

 ث 

,  160, 127, 115,  104,  66, زیپرو ،یثابت

238 

 ج

,  328, 208, 148, 147, 61, ژنیب  ،یجزن

329 

 174, 162, 114, 25, یمحمدتق ،یجعفر 

 220, جالل العظم، صادق

 148, افشار، احمدل یجل

 220, ین افغانیالدجمال 

 201,  148, 50,  خوشدل، مصطفاجوان 

 244, دیجودۀالسحار، عبدالحم

,  168, 166, 154, می محمدابراه  ،یجوهر 

179 ,180 ,181 ,191  ,284 

 چ

 126,  چمران مصطفا

 148, زاده، محمدچوپان 

 ح

 221, یاح محالتیّحاج س

 91,  عطااهلل ان،یمحمودحاج 

 220, د، نصریحامد ابو ز

 25, جواد ،محمدیکرمانی حجت

 314,  حُسنان، حسن



 
 61, پور، غفورحسن 

 209, 208,  92, نی العابدن یز  ،یحقان

,  56, 51, 46,  45,  26, شناس، ترابحق 

57 ,92  ,93 ,95 ,104 ,105 ,115  ,

126 ,128 ,155 ,156  ,157  ,159  ,

163 ,165 ,207 ,215  ,245  ,273  ,

287 ,291 ,292 ,294  ,295  ,298  ,

331 ,333 ,356 

 220, حسن ،یحنف

 308,  206,  147, احمد نژاد،ف یحن

,  28,  26,  25, 23, 21,  د، محمدنژاف یحن

30 ,32  ,34 ,35 ,36 ,38  ,39 ,42  ,

43 ,44  ,45 ,50 ,54 ,71  ,75 ,76  ,

77 ,80  ,81 ,85 ,86 ,88  ,89 ,90  ,

91 ,94  ,95 ,99 ,105 ,107 ,116  ,

119 ,120 ,123 ,126  ,128  ,129  ,

130 ,131 ,146 ,162  ,180  ,209  ,

216 ,223 ,224 ,235  ,236  ,237  ,

251 ,252 ,253 ,254  ,255  ,256  ,

257 ,282 ,286 ,291  ,300  ,310 

,  206, 205, 147, 91, 75, محمد ،یاتیح

229 ,308 

 339,  ابولفضل ،ی دریح

 خ

 334, یدعلیس ،یاخامنه 

,  209,  208,  99,  57, قتح اهلل ،یاخامنه 

210 ,340 

,  279, 277, 151, 150, محسن ،ی خاموش

312 ,315 ,342 

 159, 56,  مرتضا ،ی خاموش

 50, 25, یهاد  دیس ،ی خسروشاه

,  208,  127,  72, یمهد ،ی خسروشاه

209 ,340 

,  164, 59,  51, اهلل روح اهلل تیآ ،ینیخم

238 ,290 

 122, عبداهلل ،ینور خواجه 

 58, نیرو، حسخوش 

 247, محمد خیش ،یابانیخ

,  307,  129,  99,  58, یموس ،یابانیخ

308 

 د

 340,  308,  عباس ،یداور

 81, ، محمدی داوود آباد

 51, محمود ،ییدعا

,  67, 66, 65,  64, 63, مراددلفانى، اهلل 

70 ,103 

 290, نی حس ،یدهباش 

 ذ

 308, می ابراه ،یذاکر 

 201, 148,  ذواالنوار، کاظم

 ر 

 218, ایمحمدزکر  ،یراز

,  127, 126, 119, 103, حسن ،یراه

147 ,205 ,206 ,336 

 338, می عبدالرح ،ی شیرازی ربان

 155,  جواد  ،یعیرب

 306, یعلمحمد   ،ییرجا

,  68, 63,  59, 45, 39,  ، مسعودیرجو 

69 ,71  ,75 ,94 ,95 ,102 ,104  ,
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105 ,122 ,126 ,127  ,128  ,130  ,

141 ,142 ,143 ,145  ,207  ,238  ,

276 ,280 ,303 ,304  ,307  ,308  ,

309 ,339 

 340, 209, 208,  65, یمحمدعل ،ی رحمان

,  261, 182, 151, محمدطاهر ،یمیرح

277 ,279 ,342 

 243,  رژى دبره.

 132, 122,  یرضاخان، پهلو

 134, 122, رضاشاه

,  111, 92, 91,  75, 50, احمد ،ییرضا

112 ,113 ,116 ,118  ,238 

,  133, 115, 113, 112,  رضا ،ییرضا

134 ,136 ,148 ,152  ,153  ,154  ,

163 ,166 ,178 ,190  ,299  ,310  ,

352 

 308, محسن ،ییرضا

 56, یمهد  ،ییرضا

,  125, 57, 40,  یاحمد نی، حسیروحان

156 ,163 ,164 ,168  ,198  ,286  ,

287 ,288 ,289 ,290  ,291  ,292  ,

309 ,310 ,317 ,320  ,323  ,339  ,

344 ,365 ,366 ,367  ,371  ,372 

 372,  میکر ،یروغن

 ز 

 308, یزرکش، عل

 168, عبداهللـن کفش، یزر

 247, تر، اکرمیزع 

 336,  209,  208, رضای عل ان،یزمرد

,  270,  266,  261,  168,  الیان، لیزمرد

275 ,277 ,346 

 151,  150,  55, ، رضاپوری زند

 س 

 206, محمد  ،یدربند سادات 

 110, کاظم ،یسام

,  110, 109, 108, رضای، علیانیآشتی سپاس

111 ,112 ,136 ,151  ,154  ,166  ,

168 ,181 ,191 ,198  ,283  ,284  ,

285 ,286 ,287 ,288  ,290  ,291  ,

292 ,302 ,310 ,317  ,320  ,368  ,

370 ,371 

 209, 208, عزت اهلل ،یسحاب

 234,  35,  34, 29, 25,  داهللی ،یسحاب

 369,  148,  61, عباس ، یسرمد

 29, میسروش، عبدالکر

 309, رضامحمد   ،یسعادت

 310محمدجواد,  ،ی دیسع

 244, سلمان

 174, 87,  72, ناصر ،یسماوات

 148, 61,  عباس ،یسورک

,  360, 359, 318, 277, نی حس کالهاه یس

364 ,365 ,366 

 220, ید القمنیس

,  91,  75,  58, لی جل دیس ان،یداحمدیس

208 ,209 ,340 

 206, 129,  87, 81, ، محمدی کاشانی دیس

 ش 

 159, یتق ،یشامخ

 148,  134, 133, 58,  محمود ،یشامخ

 168, دیسع ، یشاهسوند 

 243, 242,  ویل ،یشائوچ 

 55, دکاظمیاهلل س ت یشریعتمدارى، آ



 
,  305,  286,  244, 29, یعل ،یعتیشر

322 ,365 

 322, 286, یمحمدتق ،یعتیشر

 359,  191,  جمال ، یراز یف زاده شیشر

 

 166, جمال  ،یرازیشزاده ف یشر

 ش 

,  166, 154, 150, دی، مجیواقفف یشر

168 ,177 ,178 ,197  ,198  ,199  ,

200 ,259 ,260 ,261  ,264  ,266  ,

268 ,270 ,271 ,272  ,273  ,274  ,

275 ,276 ,277 ,278  ,279  ,280  ,

288 ,297 ,299 ,311  ,312  ,315  ,

325 ,335 ,346 ,356  ,359  ,374 

 185, 183, 182, شفر، پاول

,  147,  129, 116, 58,  کاظم  ها،یعیشف

205 ,206 ,254 

 112, 109,  یهاد  ،یحائر شمس 

,  147, 127,  126,  59, یشهرام، محمدتق

148 ,149 ,151 ,152  ,166  ,167  ,

168 ,169 ,174 ,178  ,179  ,180  ,

181 ,191 ,197 ,198  ,200  ,209  ,

211 ,247 ,259 ,260  ,261  ,271  ,

274 ,276 ,277 ,279  ,281  ,284  ,

289 ,290 ,297 ,299  ,302  ,305  ,

311 ,315 ,316 ,318  ,319  ,341  ,

342 ,343 ,353 ,355  ,358  ,359  ,

364 ,365 ,366 ,367  ,368  ,369  ,

370 ,371 ,374 ,375 

 

 336, عباس ،یشیبان

 ش 

 220, خ محمد عبدُهیش

 ص 

 362, 360, نی غالمحس ،ی اریاختصاحب 

,  313, 281, 206, 205, صادق، محمد

372 

,  99, 68, 66,  64, 63, 49,  صادق، ناصر

102 ,122 ,123 ,126 

 168,  55, نی می، سیصالح

 158,  156, نیصدام حس

 243,  صدر، حسن

 61, ، محمدیانیآشتی صفار

 61, اکبری، علیفراهانییصفا

,  154,  151,  150,  ، مرتضالبافهیصمد

168 ,260 ,264 ,266  ,268  ,271  ,

275 ,276 ,277 ,278  ,279  ,288  ,

312 ,315 ,325 ,342  ,346  ,359 

 342, 279, ، ساسانیبهبهان یمیصم

 ض 

 148, حسن  ،یفیظرایض

 ط 

,  29,  28, 25, محمود دیاهلل س تی آ ،یطالقان
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