گفتوگو

ريشهيابي پيدايش و تحوالت بعدي سازمان مجاهدين خلق

نوکپیکانتکامل!!وتیزیخونچکانآن
گفتوگوباسعيدشاهسوندي

¡در گفتوگوه�ای پیش�ین ب�ه س�الهای  1352و
ح�وادث آن ایام رس�یدیم .خوب اس�ت س�یر تحوالت
سازمان مجاهدین را از همانجا ادامه دهید.
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£در تابس��تان  ،51به پیشنهاد ش��هید محمود
ش��امخی قرار ش��د آهنگ عملیات نظامی ُکند
ش��ده و به آموزشهای درونس��ازمانی ازجمله
بررس��ی و تنظیم اس��تراتژی و نی��ز آموزشهای
خصلت��ی ـ عقیدتی اف��راد ارجحیت داده ش��ود.
این طرح مورد تصویب قرار گرفت ،ولی در پی
شهادت ش��امخی و دس��تگیری کاظم ذواالنوار
دو عضو مرکزیت اج��رای آن معوق ماند و روند
خود بهخودی عملیات نظامی ادامه یافت .اواخر
زمس��تان  51و اوايل س��ال  52موضوع بار دیگر
توسط رضا رضايی مطرح شد.
ب��ر ای��ن اس��اس تش��کیل جمعهای��ي بهنام
"جمعهای بررسی و تصمیم" در دستور کار قرار
گرفت که وظیفه آنها بررس��ی دو س��ال گذشته،
نق��اط ضعفها و قوته��ا و تنظیم اس��تراتژی و
رهنمودهای عملی برای ادامه راه بود .دو جلس��ه
از ای��ن جمعه��ا در دوران حی��ات رضارضايی
تشکیل ش��د .گزارش مرکزیت حول جمعبندی
تجارب امنیتی و نظامی ،شيوه دستگیریها و تهیه
و تنظی��م دفاعیات بود که به ای��ن دلیل که نیروی
مرکزیت ص��رف کاره��ای فن��ی و بهاصطالح
خردهکاری ش��ده ،م��ورد انتقاد دیگ��ران قرار
گرفت .مش��کل دیگر فقدان رش��د همهجانبه و
رهنمودهای مشخص استراتژیک بود و به همین
دلیل ه��م گروهها و تیمه��ای س��ازمانی عمدتاً
بهصورت مس��تقل و گاه غیرمرتبط با خط واحد
اس��تراتژیک ،اقدام به عمل نظامی و عضوگیری

میکردند .همسويی استراتژیک ،در امر مبارزه
مس��لحانه با دیگر گروهها نیز ازجمله موارد بود.
در ش��ماری از اس��ناد س��اواک که مورد استناد
بعضی نویس��ندگان قرار گرفت��ه از "وحدت" با
دیگر گروهه��ا و بهطور مش��خص چریکهای
فدايی خلق گفته ش��ده که حداق��ل در آن ایام و

ضعفهای بنیادین مبارزه
مسلحانه بخصوص از نوع
چریک شهری آن ،همراه
با مشکالت سازمانی و
تشکیالتی وقتی با افزایش
حساسیت و کنترلهای
مداوم پلیسی همراه شد،
باعث به دامافتادن و شهادت
رضا رضايی شد .من پیشتر
از این ماجرا با بیان ظاهرا ً
متناقض اما درست " حادثهای
کام ً
ال اتفاقی ولی قانونمند"
نام بردم" .اتفاقی" بود چون
مأموران ساواک و کمیته
مشترک دقیق ًا نمیدانستند
چه طعمهای در مسیرشان
قرار دارد همانگونه که
در مورد محمود شامخی
نمیدانستند" .قانونمند" بود،
چون آن مبارزه هم از نظر
استراتژی هم از نظر تاکتیک
محکوم به شکست بود

از لطفاهلل ميثمي
بخش ششم

تا آنجا که من میدانم ،صحت ندارد .در آن ایام
وحدت تشکیالتی اساس��اً خارج از ذهن همگی
اعضا بود ،ولی همس��ويی و هماهنگی عملیاتی و
در مراحل بعدی" ،عملیات مشترک" مطرح شد
و جاذبههايی هم در میان افراد داشت.
یک نکت��ه را نیز اضاف��ه کنم که در ش��رايط
امنیت��ی آن ایام ،تجم��ع تمام اف��راد در زیر یک
س��قف و یا در یک مکان عم� ً
لا امکانپذیر نبود
و در بس��یاری م��وارد موضوعات مطرح ش��ده
بهوس��یله رابطینی که خود در جلسات کوچکتر
شرکت کرده بودند ،منتقل میشد.
پــ��س از دس��تــگیری کاظــ��م ذواالنوار
(مه��ر )51ت��ا مدتی مرکزی��ت س��ازمان از رضا
رضايی ،بهرام آرام تش��کیل میش��د وکمی بعد
مجید ش��ریفواقفی (بهعنوان جانش��ین کاظم
ذواالنوار) به مرکزیت پیوس��ت .در هنگام طرح
"جمعهای بررسی و تصمیم" ،محمدتقی شهرام
با وجود عمل متهورانه ف��رار از زندان و مصادره
شمار قابلتوجهی اسلحه ،مهمات و بیسیم ،هم
بهدلیل تردی��د رضا رضايي نس��بت به صالحیت
وی و ه��م بهدلیل جانیفت��ادن کام��ل در روابط
هنوز وارد مرکزیت نشده اس��ت (تقی شهرام در
تاریخ  15اردیبهشت از زندان س��اری فرار کرد
و وصل کامل او به س��ازمان مدتی طول کشید).
تقی شهرام پس از ش��هادت رضا وارد مرکزیت
سازمان میشود.
برنامه رس��می اعالمش��ده ،کاهش عملیات
نظامی و بازس��ازی درونی بود ،ول��ی جاذبههای
عمل نظام��ی همراه با س��ادگی آن (در مقایس��ه
ب��ا کار سیاس��ی ـ اس��تراتژیک) باعث ش��د که

طرح استقالل شاخهای
سازمان گرچه باعث کاهش
انتقال ضربه به کل سازمان
میشد ،ولی "نقش مرکزیت"
و "رهبری" را که در سازمان
چریکی بسیار زیاد است
بیش از پیش افزایش داد.
به نحوی که میشود گفت
رهبری هر شاخه را بهصورت
"مطلقالعنان" در آورد.
"اقتدار تشکیالتی" رهبری،
اندک کورسوی دموکراسی
تشکیالتی را نیز از بین برد

نظری تا حدود زیادی منفعل و تأثیرپذیر بود.
تقی شهرام که از استعداد تئوریک برخوردار
بود ،دو س��ال زندان و تم��اس با زندانی��ان دیگر
گروهها بر "محفوظ��ات" تئوریکیاش افزود .به
این ترتیب در فضای اعتماد مطلق تش��کیالتی و
در جو مملو از صمیمیت تش��کیالتی ـ مبارزاتی
بهس��رعت به عنصر تعیینکننده مرکزیت تبدیل
شد.
طرح استقالل شاخهای سازمان که در دوران
رضا مطرح ش��ده بود پس از او با جدیت بیش��تر
دنبال میشود .براس��اس این طرح ،سازمان به سه
شاخه کام ً
ال مستقل تقسیم میشود که میبایستی
تنه��ا از طریق ب��اال ،یعن��ی مرکزی��ت در ارتباط
باش��ند .این طرح به منظور جلوگی��ری از انتقال

¡سرنوش�ت "جمعهای بررس�ی و تصمی�م" پس از

شهادت رضا چه میشود؟

" £جمعه��ای بررس��ی و تصمی��م" پ��س از
ش��هادت رضا دچار وقفه ش��د ،اما دوباره بهکار
خود ادامه داد ،اما اينبار در ش��رايطی که عنصر
مسلط مرکزیت ،تقی ش��هرام است .در نیمه دوم
س��ال  ،52اگر نگوييم تقی ش��هرام مارکسیست
شده ،ولی میتوان گفت که نس��بت به مذهب و
ایدئولوژی س��ازمان آن اعتقاد گذشته را نداشته
و بیشتر شیفته مارکسیس��م ـ لنینیسم است .او البته
این ش��یفتگی را هیچگاه و تا زمان تسلط کامل بر
س��ازمان علنی نکرد و همیش��ه مدعی این بود که
در جستوجوی راه بهتر و مؤثرتر برای مبارزه و
رهايي خلق بوده است .اینکه عمل و رفتار بعدی
وی تا چه میزان با اعتقادات بیان ش��ده توسط وی
همخوانی دارد برعهده کس��انی اس��ت که به آن
ایدئولوژی دلبس��تگی دارند ،ولی من به جرأت
میتوانم بگویم که "الگوی رفتاری" او از همان
آغاز تحوالت بیش از اینک��ه مارکس و یا حتی
لنین باشد شخص "رفیق استالین" بود.
"جمعه��ای بررس��ی و تصمیم" در ش��رايط
مخفی و زندگی چریک شهری به ُکندی به کار
خود ادامه میداد و ضربهه��اي گاه و بیگاه که به
دستگیری و قطع روابط میانجامد نیز بر آن تأثیر
میگذارد.
¡خ�ود ش�ما در این ای�ام در ک�دام بخش س�ازمان

مشغول و فعال بودید؟

£پی��ش از ای��ن گفتم ک��ه در مهر م��اه  51و
بهدنبال دس��تگیری کاظم ذواالن��وار ارتباط من
و چند نفر دیگر برای مدتی با بدنه س��ازمان قطع
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رون��د خودبهخودی کم��اکان ادامه پی��دا کند.
به این ترتی��ب در نیمه خ��رداد  ،52یعنی یکماه
پ��س از فرار ش��هرام ،مستش��ار نظام��ی امریکا،
س��رهنگ لوئیس هاوکینز ،ترور و بنا بهاصطالح
س��ازمانی"اعدام انقالبی" میش��ود .فرار شهرام
و ترور مستش��ار نظامی امریکا،حساس��یت روی
سازمان را بسیار باال برد.
ضعفه��ای بنیادی��ن مب��ارزه مس��لحانه
بخص��وص از نوع چری��ک ش��هری آن ،همراه
ب��ا مش��کالت س��ازمانی و تش��کیالتی(که در
گفتوگوهای پیشین به آن اش��اره کردم) وقتی
با افزایش حساس��یت و کنترلهای مداوم پلیسی
همراه ش��د ،باعث به دام افتادن و ش��هادت رضا
رضايي ش��د .من در گفتوگوی پیش��ین از این
ماجرا با بیان ظاهرا ً متناقض اما درست " حادثهای
کام ً
ال اتفاق��ی ولی قانونمند" نام ب��ردم" .اتفاقی"
بود چ��ون مأموران س��اواک و کمیته مش��ترک
دقیقاً نمیدانستند چه طعمهای در مسیرشان قرار
دارد همانگونه ک��ه در مورد محمود ش��امخی
نمیدانس��تند" .قانونمند" بود ،چ��ون آن مبارزه
هم از نظر اس��تراتژی هم از نظر تاکتیک محکوم
به شکست بود.
به این ترتیب  40روز پ��س از فرار محمدتقی
ش��هرام از زندان و  10روز پس از ترور سرهنگ
هاوکین��ز ،رض��ا رضاي��ي بهعنوان نف��ر اصلی و
تعیینکننده مرکزیت س��ازمان شهید و از صحنه
مبارزه خارج میش��ود ( 25خرداد .)1352از این
زمان به بعد ترکیب اصلی مرکزیت ش��امل تقی
شهرام ،بهرام آرام و مجید شریفواقفی میشود.
ترکیبی که ش��هرام بهدلیل مجموعه توانايي
و جاذبههایش [توان تئوری��ک و تحلیل ،همراه
با جاذبه فرار از زن��دان] و در فقدان حضور رضا
رضايي ،بهس��رعت به عنصر تعیینکننده تبدیل
میش��ود .موقعیتی که خ��ود او نیز نس��بت به آن
واقف بود و در تحلیل ش��خصیتیاش باید گفت
از اینکه در چنان جایگاهی قرار گرفته ،استقبال
هم میکرد و این با سنت سازمانی تفاوت داشت.
بهرام آرام بن��ا ب��ه روایتهاي متوات��ر و نیز
ش��ماری از دستنوش��تههایش که بعدها توسط
ساواک منتشر شد ،باوجود مهارت و کارايي در
امور عمل��ی و طراحی نظامی ،پیوس��ته از ضعف
تئوریک در رنج بود و به همین دلیل در زمینههای

ضربه به کل سازمان و تحتتأثیر ضربههاي سال
 51پس از ترور سرتیپ طاهری اتخاذ شد .چنین
س��ازماندهی گرچه باعث کاه��ش انتقال ضربه
به کل س��ازمان میش��د ،ولی «نقش مرکزیت» و
«رهبری» را که در س��ازمان چریکی بس��یار زیاد
اس��ت بیش از پیش افزایش داد .به ش��يوهای که
میش��ود گفت رهبری هر ش��اخه را بهصورت
«مطلقالعن��ان» در آورد« .اقت��دار تش��کیالتی»
رهب��ری ،ان��دک کورس��وی دموکراس��ی
تش��کیالتی را نیز از بین برد ،از ای��ن رو میتوان
گفت که ش��هادت رضا پایان ی��ک دوره و آغاز
دورهای دیگر است.
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ش��د .جالب اینکه گروه ما در همان دوران قطع
ارتباط نیز اق��دام به چن��د عمل مس��لحانه کرد.
زمس��تان  51ارتباط ما با س��ازمان از طریق محمد
یزدانی��ان برقرار ش��د .کمی بعد مجید ش��ریف
واقفی مسئول مستقیم گروه ما و ازجمله من شد؛
این ایام همزمان است با سه شاخهشدن سازمان .
ش�اخه سیاس�ی :با مرکزیت محمدتقی شهرام
و ش��رکت عبداهلل زرینکفش ،علیرضا سپاسی
آش��تیانی و طاهره میرزا جعفر عالف که همس��ر
شهرام شد.
ش�اخه نظامی :با مرکزیت بهرام آرام و شرکت
محمد ابراهیم (ناصر) جوهری و لطفاهلل میثمی
و سیمین صالحی که همسر بهرام آرام بود.
شاخه کارگری و امنیتی :که در ادبیات سازمانی
به ش��اخه کارگری شناخته میش��ود با مرکزیت
مجید شریفواقفی و ش��رکت محمد یزدانیان،
وحید افراخته ،من و لیال زمردیان (آذر) که بعدها
همسر مجید شد.
البته غیر از شاخه تقی ش��هرام که کمتر نقل و
انتقال در آن صورت گرفت میان دو شاخه دیگر
چندین نقل و انتقال ص��ورت گرفت .در این ایام
(سال  )52مرتضی صمدیه در ش��اخه بهرام آرام
است .او پس از دستگيري شما [لطفاهلل ميثمي]
در  27مرداد  53به ش��اخه مجید منتقل شد وبا من
هم گروه شد .وظايف شاخهها همانگونه که از
نامشان پیداست از این قرار بود:
شاخه تقی ش��هرام بهدلیل توانايي تئوریک
وی قرار بود به تنظیم خطوط استراتژیکی مبارزه
مسلحانه و راهکارهای آن بپردازد.
شاخه بهرام آرام با توجه به توانايي بهرام بر
عملیات نظامی متمرکز بود.
ش��اخه مجید ش��ریفواقفی تلفیقی از آن
دو بود ،به ای��ن معنا که از س��ويي در تالش برای
گس��ترش امکان��ات س��ازمان در محیطه��ای
کارگری و اجتماعی بود و ازسوي دیگر شماری
از مس��ئولیتهای امنیتی و حفاظت��ی را برعهده
داشت.
¡بهگمانم مقصود ش�ما نش�ریه امنیتی س�ازمان و نیز

امکانات فنی ـ امنیتی که ش�اخه ش�ما برای کل سازمان و
حتی سازمانهای دیگر تهیه میکرد ،است؟

£درست است! مایلم این بخش را با نام ویاد
زندهیاد ش��هید عبدالرضا منیری جاوید( )1کمی

بیشتر توضیح دهم .پس از برقراری مجدد تماس
با س��ازمان و پس از یک��ی دو جلس��ه مالقات با
محمد یزدانیان ،شریفواقفی مسئولیت مستقیم
کاره��ا را برعهده گرف��ت و عبدالرض��ا منیری
جاوید را با نام مستعار "خسرو"به من معرفی کرد.
در دوران قط��ع ارتباط س��ازمانی ،من توانس��ته
بودم ش��ماری ارتباطات اجتماع��ی حول خودم
درس��ت کنم .به اعتبار همین ارتباط��ات بود که

مجيد شريفواقفي

"جمعهای بررسی و تصمیم"
پس از شهادت رضا دچار
وقفه شد ،اما دوباره به کار
خود ادامه داد ،ولي اينبار
در شرايطی که عنصر مسلط
مرکزیت،تقی شهرام است .در
نیمه دوم سال  ،52اگر نگويیم
تقی شهرام مارکسیست
شده ،ولی میتوان گفت که
نسبت به مذهب و ایدئولوژی
سازمان آن اعتقاد گذشته
را نداشته و بیشتر شیفته
مارکسیسم ـ لنینیسم است،
اما من به جرأت میتوانم
بگویم که"الگوی رفتاری" او
از همان آغاز تحوالت بیش از
اینکه مارکس و یا حتی لنین
باشد شخص
"رفیق استالین" بود

گروه ما ضربه نخورد .در این ایام نام تش��کیالتی
من کریم بود و خ��ود را تکنس��ین رادیو معرفی
میکردم .ب��ا فردی آش��نا ش��دم ک��ه در میدان
خراسان و نیز خیابان بیسیم نجفآباد تعمیرگاه
رادیو داش��ت .من به منظور عادیس��ازی نزد او
میرفت��م .او تعمیرکار تجربی ماه��ری بود ،ولی
سواد کالسیک فنی نداش��ت و من در این زمینه
به او کمک میکردم .پس از برق��راری تماس با
س��ازمان ،موضوع را با مجید در میان گذاش��تم و
قرار شد مغازه این فرد واقع در بیسیم نجفآباد
را از اوکرای��ه کنیم .به ای��ن ترتیب ،ای��ن مغازه
تبدی��ل به مرکز کاره��ای الکترونیک س��ازمان
ش��د .من ،مجید ش��ریفواقفی ،منیری جاوید و
اواخر هم وحید افراخته از نشاني این محل باخبر
بودند .در این مکان ما گیرندههايي میس��اختیم
که قادر به ش��نود مراکز مختلف س��اواک و نیز
بیسیمهای دربار و نخستوزیری ،ژاندارمری و
مجلس شورایملی بود .جالب اینکه این کار را
در حضور مشتریان احتمالی از مردم عادی انجام
میدادیم ،ولی چون در متن��ی از کارهای طبیعی
بود کمتر کسی ش��ک میکرد .به این گیرندهها
درسازمان "صامت" میگفتیم.
گ��روه م��ا بهعنوان"گ��روه الکترونی��ک"
دستاوردهای ارزنده بسیاری داشت که در مرحله
اول مدیون رهنمودهای مجید ش��ریفواقفی و
بعد هم تواناي��ي فنی در حد نب��وغ منیری جاوید
بود .من هم حلقه واسط بین مجید و منیری جاوید
بودم.
به ياد دارم ک��ه روی تمام مناطق ش��شگانه
ساواک شنود دائم داشتیم .گزارشهای روزانه
آنها به مرکز را که بهصورت تلفنگرام بود ضبط
میکردی��م .اف��زون برای��ن ،موفق ش��ده بودیم
س��یم تیمهای عملیات��ی و نیز
فرکانسه��ای بی
ِ
تیمهای تعقیب و مراقبت س��اواک را پیدا کرده
و روی آنه��ا ش��نود بگذاریم .به ای��ن ترتیب بود
که رفتهرفته انبوهی اطالعات دقیق از محلهای
تردد ،نام و نش��انی و حتی ش��ماره تلفن و نشاني
دقیق من��زل مقامات بلندپایه رژیم و س��اواک را
بهدست آوردیم.
تس��لط ما چن��ان بود ک��ه تع��داد اكيپهای
عملیاتی ،نام و صدای بس��یاری مقامات ساواک
را میشناختیم .ب ه یاد دارم وقتی در پی ماجراهای

خونین سال 54و لو رفتن بس��یاری اسرار ازجمله
دس��تگاههای "صام��ت" دس��تگیر ش��ده بودم،
فرمانده عملیات کمیته مشترک ضدخرابکاری
د ِر سلول مرا باز کرد و گفت مرا میشناسی؟ من
هم که صدای او ماهها در گوش��م طنین داش��ت،
بالفاصله گفتم :ش��ما دکتر!! جوان هس��تید و او
بهاصطالح امروزی از حج��م اطالعات ما کف
کرد.
خوب به یاد دارم که منیری جاوید دستگاهی
درس��ت کرده ب��ود ک��ه در حالت ع��ادی یک
ضبطص��وت معمولی ب��ود ،ول��ی در واقع روی
فرکانسهای مخصوصی تنظیم ش��ده ب��ود و با
نخستین سیگنال مورد نظر به کمک یک سنسور
صوتی ش��روع بهکار میکرد .به ای��ن ترتیب در
مواقعی ه��م که به گ��وش نبودیم میتوانس��تیم
اطالعات را ضب��ط کنیم .کیفیت دس��تگاههای
شنود ساخت ما مستمرا ً بهبود مییافت تا پيش از
ضربه  ،54دس��تگاههای کوچکی به اندازه یک
قوطی س��یگار درس��ت کرده بودیم که هرکس
میدید فکر میکرد رادیو جیبی کوچک است.
این دستگاه با فروکردن یک پین معمولی از یک
رادیو معمولی ،به گیرنده بیس��یم تبدیل میشد.
میزان عادیسازی دس��تگاهها بهگونهای بود که
مسئول فنی کمیته مش��ترک ضدخرابکاری پس
از دستگیریهای ناش��ی از خیانت وحید افراخته
و با وجود اینکه میدانس��ت در میان رادیوهای
بهدس��ت آمده از خانههای تیمی ،دس��تگاههای
ش��نود ه��م وج��ود دارد نمیتوانس��ت آنه��ا را
تشخیص دهد.
وقتی میگویم انبوه اطالعات ،بهواقع اغراق

وقتی میگویم ما داراي انبوه
اطالعات بوديم ،واقع ًا اغراق
نمیکنم .به یاد دارم که
مکالمه راننده دکتر اقبال که
ل هایت
برای معشوقه او در هت 
مشهد اتاق رزرو میکرد و یا
مکالمه عبدالمجید مجیدی
وزیر کابینه هویدا که پس از
تقدیم الیحه به مجلس با او
صحبت میکرد ونیز مکالمات
بسیاری از سران رژیم سابق
را ضبط کرده بودیم .نشاني
صدها و بلکه چند هزار
مأمور ریز و درشت ساواک و
خبرچینها و"منابع" ساواک
در ادارات و مؤسسههاي
گوناگون ،گزارشهاي دقیق
از افراد تحت تعقیب و یا
دانشجویان دستگیر شده
و نیز گزارشهاي ساواک از
اعتراضها و مقاومتهای
کارگری و یا اعتراضهاي
کپرنشینان جنوب شهر تهران
و بسیاری حوادث اجتماعی
که ساواک مناطق ،روزانه به
مرکز مخابره میکردند،
از این دست بود
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نمیکن��م .به یاد دارم ک��ه مکالم��ه راننده دکتر
اقبال که برای معشوقه او در هتل هایت مشهد اتاق
رزرو میک��رد و یا مکالم��ه عبدالمجید مجیدی
وزی��ر کابینه هویدا ک��ه پس از تقدی��م الیحه به
مجلس ب��ا او صحبت میک��رد و نی��ز مکالمات
بس��یاری از س��ران رژیم س��ابق را ،ضب��ط کرده
بودیم .نش��اني صده��ا و بلکه چند ه��زار مأمور
ریز و درش��ت س��اواک و خبرچینها و"منابع"
س��اواک در ادارات و مؤسس��ههاي گوناگون،
گزارشه��اي دقیق از اف��راد تحت تعقی��ب و یا
دانش��جویان دس��تگیر ش��ده و نیز گزارشهاي
س��اواک از اعتراضها و مقاومتهای کارگری
و یا اعتراضهاي کپرنش��ینان جنوب شهر تهران
و بسیاری حوادث اجتماعی که ساواک مناطق،
روزانه ب��ه مرکز مخابره میکردند از این دس��ت
بود .حجم و دق��ت اطالعات چنان ب��ود که گاه
برای انتش��ار بیرونی آنها مجب��ور بودیم برای رد
گمکردن ،بسیاری اطالعات را به عمد مخدوش
کنیم تا ساواک به منبع اصلی ما پی نبرد.
ما این دس��تگاهها را زمانیک��ه رضا رضايي
هنوز زنده بود درست کردیم .او تأکید داشت که
اطالعات مربوط به این دس��تگاهها مهمترین" ّسر
استراتژیکی" س��ازمان اس��ت و اگر بهخاطر آن
چندین نفر هم کشته شوند میارزد.
این اطالعات چندین محل مصرف داش��ت.
ش��ماری پس از مخدوشک��ردن و حذف ردها
توس��ط گروه الکترونیک بهصورت میکروفیلم
درآم��ده ،به خارج کش��ور فرس��تاده میش��د تا
در اروپا منتش��ر ش��ود و یا در رادیو میهنپرستان
خوانده شود.
اطالعات مربوط ب��ه دس��تگیریها و کمین
نشس��تنهای مأموران س��اواک از طریق "نشریه
امنیتی" س��ازمان که توس��ط گروه ما هر دو هفته
یکبار تهیه میشد در اختیار ش��اخههای دیگر
وحتی چریکهای فدايي گذاشته میشد.
دستگاههای شنو ِد موسوم به "صامت" و نشریه
امنیتی که گروه ما با هدایت ش��ریفواقفی منتشر
میکرد در جلوگیری از ضربه به س��ازمان بس��یار
مؤثر بود .به توصیه مجید تعدادي از این دستگاهها
ش��د .طرفه آنکه
به چریکهای فدايي خلق داده
ُ
در س��الهای بعد که س��ازمان با رهبری ش��هرام،
میرفت که تغییر ایدئول��وژی داده و بهاصطالح
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مارکسیس��ت ش��ود ،از دادن محصوالت جدید
گروه الکترونیک که کارايي بیش��تری داش��ت
و فرکانسهای دیگری را ه��م کنترل میکرد به
چریکهای فدايي خودداری کردند .مجید این
ماجرا را بهصورت طن��زی تلخ برای من اینچنین
بیان کرد :ما ک��ه خردهبورژوازی!! هس��تیم باید
به فک��ر پرولتاری��ا باش��یم ،ولی رهب��ران جدید
پرولتاریا!! نیازی به اینکه به فکر دیگران باش��ند
ندارند .مقصود او مقایس��ه احس��اس مس��ئولیت
مجاهدیننسبتبهدیگررزمندگانوبرتریطلبی
نهفته در رفتار پرچمدار بود.
نش��ریه امنیتی در قط��ع جیب��ی و روی کاغذ
نازک معروف به پوس��ت پیازی تهیه میش��د تا
در صورت بروز خطر بالفاصله از بین برده شود.
در دورانی که گروه ما مس��ئولیت نش��ریه امنیتی
را برعهده داش��ت ،ش��عار نش��ریه ک��ه در باالی
صفحه اول آن نوش��ته میشد ،این کالم امام علی
الحرب اَالرق َو َمن ن��ا َم لَم یُنَم َعنه
بود که :ا ِ ّن اَخ َ
(نهجالبالغه)؛ برادر رزمنده هش��یار است و اگر
کس��ی به خواب برود ،دش��من برای او به خواب
نمیرود.
به ج��رأت میت��وان گف��ت ک��ه در فاصله
س��الهای  52تا  54دستگاههای ش��نود و "نشریه
امنیتی" ـ ك��ه از ابت��كارات س��ازمان مجاهدين
بود ـ جان دهها و ش��اید هم صدهانف��ر از مبارزان
آن زم��ان را از م��رگ و یا گرفتارآمدن توس��ط
س��اواک نج��ات داد.آن دس��تگاهها ک��ه م��ا با
کمال میل به ديگر گروهها هم دادیم ،نتوانس��تند
ِ
شریف مجید ش��ريفواقفي و مرتضی
جانهای
صمديه لب��اف را از گزند تیره��ای زهرآگین و
ناجوانمردانه نارفیقا ِن تکامل!! یافته حفظ کنند،
چرا که ما آنها را دش��من نمیدانستیم و حتی پس
از اس��ارت هم بر حفظ اس��رار آنها پای فشردیم
.شاید رمز جاودانگی نام مجید و مرتضی باوجود
ضربهای که در آن زمان خوردیم ،چنین نگرشی
بود .که خود حدیث مفصل دیگری است.
¡در سال  1352دس�تگیريها بس�یار محدود و بیشتر
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ناشی از برخورد تصادفی با اکیپها بود مانند دستگيري
دكتر كري�م رس�تگار ،و تا  27م�رداد  53ک�ه انفجارهای
ناخواسته باعث زخمی و دستگیری ش�ماری از سرشاخه
بهرام شد ،تقريب ًا دستگيري نداشتيم.

£درس��ت اس��ت .انفجاره��ای خانه ش��یخ

هادی نه از کمین و حمله س��اواک ،بلکه ناشی از
بیتجربگی و بیدقتیهای درون تشکیالتی بود
که خود ش��ما به تفصیل درب��اره آن در خاطرات
خود (آنها ك��ه رفتند) گفتهاید .نکت��های که من
میخواهم اضافه کنم این اس��ت که دستگاههای
ش��نود باعث نوعی برتری تکنیکی ـ تاکتیکی ما
نسبت به س��اواک ش��د .این برتری تکنیکی بود
که مانع ضربهخوردن ش��د .برت��ری تکنیکی که
هر زم��ان ممکن بود از دس��ت ب��رود باعث این
توهم ش��د که جنبش مس��لحانه وارد مرحله دوم

مرتضي صمديه لباف

امکان اصلی ما برای مقاومت
این بود که زندهیاد مجید
شريفواقفي ،بهراستی و
بهروشنی برای ما توضیح
دادکه این نظ ِر فردی از افراد
مرکزیت است نه کل سازمان.
به همین سادگی! چنین
توضیحی باعث شد تا سایه
سهمگین و هیواليی اقتدار
تشکیالتی از سر ما برداشته
شود ،از این رو ما در تاریکی
گام برنمیداشتیم و تصمیم
نمیگرفتیم .هنر مجید
شريفواقفي تاباندن چنین
روشنايی بر روابط میان ما و
سازمان تحت سلطه شهرام و
ِ
بهرام بود

استراتژی خود یعنی "مرحله تثبیت درشهر" شده
است ،امری که واقعیت نداشت.
به ه��ر ح��ال تعطیلی عملی��ات مس��لحانه از
نیمه دوم س��ال  52ت��ا نیمه دوم س��ال  53فرصتی
بود تا تقی ش��هرام که روز به روز ب��ه ایدئولوژی
مارکسیس��ت ـ لنینیس��تی گرای��ش و ش��یفتگی
بیشتری پیدا میکرد شاخه تحت مسئولیت خود
را تحتتأثیر قرار داده و مانند خود مارکسیست!!
کند( .مهر ـ آبان )52
موضوع مورد بررس��ی "جمعهای بررسی و
تصمیم" که بیش��تر معطوف به مناسبات و روابط
تش��کیالتی ـ خصلتی اف��راد و حداکثر معطوف
به خطوط مبارزه مس��لحانه بود با ظرافت و طرح
پرسشهاي مستقیم و غیرمستقیم بهسوی مسائل
فلسفی و ایدئولوژیک سوق داده میشود.
پ��س از ب��ه بنبستکش��اندن بحثه��ای
استراتژی و سیاس��ی و متوجهكردن این بحثها
بهس��وي بنیاده��ای فلس��فی و ایدئولوژیک��ی،
مرکزیت سازمان با مش��کل بزرگی به شرح زیر
روبهرو میشود:
1ـ ب��رای س��ازمان چریکی مس��لحانهای که
روزانه در معرض تهدید مرگ و زندان و شکنجه
اس��ت انگیزهه��ای اعتق��ادی اف��راد بزرگترین
پشتوانه عمل و مقاومت آنهاست .
2ـ از س��ويي ب��دون انگی��زه و اعتق��ادات
مش��خص و معین نمیتوان به مب��ارزه ادامه داد و
هر کار اساسی دیگری تا روشنشدن آنها معطل
میماند.
3ـ از سوی دیگربررسی مقولههاي اعتقادی
و فلسفی و هرگونه تغییری درآن ،امری امروز به
فردا نبوده و نیست.
4ـ راهحل��ی که عمدتاً ازس��وي مجید مطرح
و پیگیری میشود این اس��ت که :تا روشنشدن
نتيجه بحثه��ا در مرکزیت ،بهدلی��ل عدمتوافق
در مرکزیت ،مس��ائل مطروحه فراتر نرود .به این
ترتیب هر مس��ئول ش��اخه از انتق��ال موضوعات
مطروحه به دیگر افراد ش��اخه خودداری کند .تا
افراد بیجهت مسئلهدار نشوند.
س��یر بعدی وقایع نشان داد که ش��اخه شهرام
چنین ق��راری را رعایت نک��رد و از مهر 52یکی
از سرش��اخههای او ب��ه افراد تحت مس��ئولیتش
توضیحات و نکات مارکسیستی را آموزش داده

تقي شهرام

ص��ادق و از فرهاد صفا تا احم��د رضايي و کاظم
ذواالنوار را از نزدیک دیده و تا اندازهای اصول و
ارزشهای بنیادین سازمان با رهبری حنیفنژاد
را میش��ناختیم ،ولی عامل اصلی مقاومت ما این
نبود ،چه بسیار کسان دیگر که همین شرايط ما را
داشتند ،ولی تسلیم شدند.
ام��کان اصلی ما ب��رای مقاومت ای��ن بود که
زندهیاد مجی��د ،بهراس��تی و بهروش��نی برای ما
توضیح دادکه این نظ ِر ف��ردی از افراد مرکزیت
اس��ت نه کل س��ازمان .به همین س��ادگی! چنین
توضیحی باعث شد تا س��ایه سهمگین و هیواليي
اقتدار تش��کیالتی از س��ر ما برداش��ته ش��ود ،از
اینرو ما در تاریکی گام بر نمیداشتیم و تصمیم
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اس��ت ،درحالیک��ه در این تاریخ بهط��ور موثق
به��رام آرام ،دیگر عض��و کمیته مرک��زی هنوز
مارکسیست نشده است.
در ش��رايط اعتم��اد مطل��ق تش��کیالتی ،در
شرايطی که نظر مس��ئول باال نه بهعنوان نظر یک
فرد و حداکثر ی��ک جریان ،بلک��ه بهعنوان نظر
"کل سازمان" تلقی شده و یا وانمود میشود ،در
ش��رايطی که برای فرد این توهم ایجاد ش��ده و یا
تعمدا ً ایجاد میشد که کل سازمان مارکسیست
شده و او بهمثابه فرد جز "ذرهای" ناچیز در مقابل
جریان "س��ازمان" و "تکامل مب��ارزه اجتماعی"
نیست .در شرايطی که مقاومت افراد به خصلتها
و نقطهضعفهای فردی آنها نسبت داده میشود
و البته در ط��رف مقاب��ل چنی��ن کاری صورت
نمیگی��رد ،در فضای بس��ته و امنیتی که چریک
در آن به س��ر میب��رد ،در ش��رايطی ک��ه امکان
مطالعه و مراجعه به آرای دیگران عملی نیس��ت.
درش��رايطی که انتخ��اب دیگری ف��راروی فرد
وجود ندارد ،این تغییرات نه از طریق همهپرس��ی
و یا بحث آزاد سیاس��ی ـ فلس��فی ،بلکه از موضع
مسئول باالی سازمان در مقابل اعضای زیردست
صورت میگیرد ،بنابراین حت��ی اگر زمینه های
التقاطی و مارکسیس��تی ه��م در تفکر مجاهدین
اولیه وجود داشته باشد ،چنان تغییری بههیچوجه
تغییر دموکراتیک و درونجوش نبود.
چند م��اه بعد به��رام آرام در اث��ر تماسهای
جداگانه با شهرام مارکسیست میشود (زمستان
 ،)52درحالیکه در ش��اخه و سرش��اخه او هنوز
افراد متعدد مذهب��ی حضور فعال دارن��د .به این
ترتیب ش��اخه او هم از "باال" تغیی��ر ایدئولوژی
میدهد.
حال آن که در شاخه مجید  ،مسائل نه از"باال"
و با اعم��ال اقت��دار تش��کیالتی ،بلکه ب��ه عنوان
مطالبی نظری مط��رح میش��د و درنتيجه باعث
تحمیل ایدئولوژی از باال نش��د .در ش��اخه مجید
و بخصوص در م��ورد مرتض��ی صمدیهلباف و
خود من ،مس��ئله این نبود که ما کادرهای بس��یار
تئوریک و بس��یار توانمندی بودیم .نه؛ من نه در
مورد خودم و نه زندهی��اد مرتضی چنین نظری را
ندارم .درس��ت اس��ت که ما خاطراتی از گذشته
سازمان (به رهبری بنیانگذاران) داشتیم و بسیاری
شخصیتهای تأثیرگذار از سعید محسن تا ناصر

واقعیت این بود که افراد نه با
شیوه بحث و اقناع و در یک
کالم به روشی دموکراتیک،
بلکه با اعمال اقتدار و اتوریته
تشکیالتی تغییر موضع
میدادند .اینکه " سازمان
در کوران دهسال مبارزه ،و 4
سال مبارزه مسلحانه به چنین
درکی نائل شده" و مضامینی
شبیه آن ترجیعبند تمامی
نوشتهها و ازجمله بیانیه اعالم
مواضع ایدئولوژیک است؛ این
یعنی "بت" و "مطلق"کردن
سازمان

نمیگرفتیم .هنر مجید تاباندن چنین روشنايي بر
روابط میان ما و س��ازما ِن زير سلطه شهرام و بهرام
بود.
واقعیت این ب��ود که افراد نه با ش��یوه بحث و
اقن��اع و در ی��ک کالم بهروش��ی دموکراتیک،
بلکه با اعمال اقت��دار و اتوریته تش��کیالتی تغییر
موض��ع میدادن��د .اینکه "س��ازمان در کوران
دهس��ال مب��ارزه و  4س��ال مب��ارزه مس��لحانه به
چنین درک��ی نائل ش��ده" و مضامینی ش��بیه آن
ترجیعبند تمامی نوش��تهها و ازجمله بیانیه اعالم
مواضع ایدئولوژیک اس��ت؛ ای��ن یعنی "بت" و
"مطلق"کردن سازمان.
باوجود حملههاي پرچمدار [تقي ش��هرام] به
ایدهآلیس��م حاکم بر ایدئولوژی پیشین سازمان،
خود وی دنیايي ایدهآلیستی از بهشت و جهنم را
در پیش روی اعضا میگذارد .از یکسو تنهايي
اس��ت و هراس و پرت افتادگی ،ان��زوا ،زندان،
شکنجه و س��رانجام هم زبالهدان تاریخ و از سوی
دیگر آفت��اب تابان حقیق��ت پرولتاریايي و ادامه
نبرد شکوهمند و تولدی!! دوباره.
ترس از تنهايي و رهاش��دن از دامان سازمانی
که همه هستی فرد را تش��کیل میدهد و خطرات
پیشرو ازجمله افتادن به دام س��اواک از س��ويي
و جاهطلبیها و موضعطلبیهای فردی از س��وی
دیگر باعث تسلیمش��دن اف��راد میش��د .نتایج
چنین تس��لیمطلبیهای فرصتطلبانهای چند ماه
بعد در "کمیته مشترک س��اواک" به بزرگترین
فاجعه دوران مبارزه مس��لحانه و دستگیری چند
صد نف��ر اعض��ا و ه��واداران س��ازمان انجامید.
دس��تگیریهايي که به نوبه خود مقدمه انحالل و
نابودی سازمان را فراهم آورد.
درباره تغییر ایدئولوژی طی سالهای گذشته
گروهه��ا و افراد و س��ازمانهای مختلف بس��یار
گفته و نوش��تهاند و هرکدام نی��ز از نگاهی به این
موضوع پرداختهاند.گروهی معتقدند که شهرام
از همان اول مارکسیس��ت ب��وده و نه مس��لمان.
گروه��ي دیگر عکس آن معتقدن��د و میگویند
ایدئولوژی س��ازمان التقاطی ب��وده و بهاصطالح
هسته مارکسیستی ،پوس��ته و الیه مذهبی را کنار
زده است .عدهای هم دست خارجی را در ماجرا
دخیل دانستهاند.
من میخواه��م از زاویه دیگ��ری که به نظرم
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مهمت��ر از مارکسیس��ت و یا مذهبیش��دن یک
فرد اس��ت بپردازم ،چرا که ماجرای تقی ش��هرام
و ضربههايی ک��ه از این رهگذر وی به س��ازمان
مجاهدین خلق و ک ً
ال تاریخ مبارزات مردم ایران
زد به اندازه کافی روش��ن است و پيامد بعدی آن
نیز پیش روی ماست.
زاوی��های ک��ه میخواه��م ب��ه آن بپ��ردازم
این اس��ت که ش��هرام همه ای��ن کاره��ا را نه به
ن��ام منافع ف��ردی ،بلکه به ن��ام "منافع س��ازمان"
و "مناف��ع طبق��ه کارگ��ر" و "جه��ت اعت�لای
مب��ارزه و تکامل مب��ارزه اجتماع��ی" انجام داد.
اقتدار تش��کیالتی او در این ایام چنان اس��ت که
هر عمل��ی را باعنوان "ضرورت مب��ارزه" توجیه
میکن��د و تش��خیص خ��ود را "درک ضرورت
تاری��خ" میداند .او خ��ود را مصداق س��ازمان و
س��ازمان را مصداق مبارزه ،و مبارزه را مصداق و
تنها راه نجات پرولتاریا میداند.
او در این مقطع نقش واضع ش��ریعت ،مفسر
و مج��ری اح��کام را توأم��اً برعه��ده میگیرد.
همچنانک��ه در دادگاهه��ای خلقی ک��ه بعدها
غیابی تش��کیل میدهد ،نقش دادس��تان ،قاضی
و دس��توردهنده اج��رای حک��م را یکج��ا ایفا
میکند.حض��ور مته��م در دادگاهه��ای خلق!!
ضرورتی ندارد ،چرا که متهم جرمش پیشاپیش
ثابت ش��ده اس��ت .وکیل مدافع هم از نمادهای
بورژوازی منحط است و به آن نیازی نیست.
چنین اس��ت که رهب��ری س��ازمان و بهطور
مش��خص ،تقی ش��هرام به قدرت��ی مطلقالعنان،
غیرپاس��خگو که پرچمداری نبردی جهانی علیه
دشمنان تکامل اجتماعی را بهدست دارد ،تبدیل
میشود .در نبردی چنین شکوهمند!! و با اهدافی
چنان واال!! البته که هر ش��یوه و وسیلهای از دروغ
و ریا گرفته ت��ا قتل مجاز اس��ت و چ��ه باک که
خونهای "خائنینی"!! حقیر از نوک خونچکان
پیکان تکاملی که او پرچمدار آن است بریزد.
به س��طور زی��ر ک��ه پ��س از آشكارش��دن
قتلهای درونس��ازمانی ،پس از آشكارش��دن
ضعفهای مفرط و خیانت آش��کار و همکاری
همهجانبه ش��ماری از تغییریافتگان با س��اواک و
پس از روشنش��دن مقاوم��ت قهرمانانه مرتضی
صمدیهلباف و یاران مجید و پس از بازتابهای
گسترده منفی و اجتماعی چنان اعمالی ،بهعنوان

به جرأت میتوان گفت
که در فاصله سالهای 52
تا  54دستگاههای شنود
و "نشریه امنیتی" كه از
ابتكارات سازمان مجاهدين
بود ،جان دهها و شاید هم
صدها نفر از مبارزان آن
زمان را از مرگ و یا گرفتار
آمدن توسط ساواک نجات
داد .آن دستگاهها که ما با
کمال میل به دیگر گروهها هم
دادیم ،اما نتوانستند جانهای
ِ
شریف مجید و مرتضی را
از گزند تیرهای زهرآگین و
نارفیقان تکامل!!
ناجوانمردانه
ِ
یافته حفظ کنند ،چرا که ما
آنها را دشمن نمیدانستیم
و حتی پس از اسارت هم بر
حفظ اسرار آنها پای فشردیم.
شاید رمز جاودانگی نام
مجید شريفواقفي و مرتضی
صمديه لباف باوجود ضربهای
که در آن زمان خوردیم،
چنین نگرشی بود ،که خود
حدیث مفصل دیگری است

"بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک" نوش��ته شده
توجه کنید:
"حرکت ایدئولوژیک ما [مقصودش از "ما"
بنیانگذاران س��ازمان اس��ت] ،بخصوص از یک
نقطه عزیمت کام ً
ال مذهبی ...آغاز ش��د ،ما طی
دهسال حرکت تکاملی ،درس��ت به نقطه متضاد
خود به ماتریالیسم دس��ت یافت .این به آن جهت
بود که ما همراه با حرکت تکاملی جامعه ،همراه
با پیچیدگی و تش��دید حاکميت اس��تثمارگرانه
بورژوازی حاکم ،همراه با ضرورتهايي که هر
روز بیش از پیش نزدیکی ب��ه منافع و ایدئولوژی
طبقات زحمتک��ش و رنجدی��ده خل��ق را الزام
آورتر می نمود ،حرکت کرده بودیم.....
تشخیص صحیح رهبری سازمان در انتخاب
مرحل��ه "مب��ارزه ایدئولوژیک" (تابس��تان )52
درس��ت همان پاس��خ الزمی بود که به ضرورت
تکاملی این اندیش��ه داده میش��د .اکنون دیگر
تغییرات ک ّمی گذش��ته جای خود را به یک تغییر
کیفی میدادند .طی دو س��ال مبارزه س��همگین
ایدئولوژیک ،مب��ارزه آش��تیناپذیر با جلوهای
سیاس��ی ـ تش��کیالتی ایدهآلیسم و س��پس ابعاد
فلسفی آن ،طی همان مرحله دردناک ،اما الزمی
بود که هر تولد جدیدی به همراه دارد .و ما اینک
در چنین نقطه نوین��ی از درک حقیقت ،حقیقت
ماتریالیستی جهان ،تولدی دوباره یافتهایم".
¡در گفتوگو ی پیشین به قتلهای درون سازمانی

اش�اره کردی�د و ش�ماری را نام بردی�د ،آی�ا همگی این
موارد در دوران رهبری شهرام بر سازمان انجام گرفت،
یا رهبری پیشین سازمان و مشخص ًا رضا رضايي هم در این
زمینه درگیر بود؟

£نخس��تین قتل و یا تصفیه فیزیکی در سازمان
مربوط اس��ت به ترور ف��ردی بهن��ام محمدجواد
سعیدی (حالج نسب) متولد  1311در یزد ،که از
سال  1343در بازار تهران به شغل بافندگی اشتغال
داشت.محمدحنیفنژاددربازجوييخوددرباره
تعدادی افراد بازاری که جواد سعیدی به او معرفی
کرده مینویس��د ..." :با چند نفر بهطور حاشیهای
کار میکردیم ک��ه عبارت بودن��د از محمد عطا
(محمد مصباح) و عطاءاهلل ح��اج محمودیان که
جواد س��عیدی به من معرفی کرده بود ".س��عیدی
پس از ضربه ش��هریور  50مت��واری و بهاصطالح
مخفی میشود .تاریخ تشکیل پرونده در ساواک

محمود شامخي

بهرام آرام و یک نفر دیگر به خانه واقع در خیابان
حش��متالدوله رفتی��م .من دو تخته چادرش��ب
را به هم دوختم و ش��یئی را ،به��رام و رفیق دیگر
در آن پیچی��ده و در ی��ک موقعی��ت در داخ��ل
صندوق عقب اتومبیل پیکان گذاشته و به اتفاق،
پس از تهیه بنزین ب��ه جاده مازندران نرس��یده به
س��رخهحصار ـ دو راه آزمایش رفتیم و بس��ته را
آتش زده و از بین بردیم".
بعده��ا در آس��تانه انق�لاب جری��ان
مارکسیستش��ده س��ازمان مجاهدی��ن ،پ��س
از تح��ول تکامل��ی! دیگ��ری باعن��وان "بخش
مارکسیستی ـ لنینیستی س��ازمان مجاهدین خلق
ایران" به تاریخ مه��ر ماه  ،1357هنگام بررس��ی
و نق��د عملکرد ش��هرام در ماج��رای اعدامهای
درونسازمانی بزرگوارانه مینویسد:
"اط�لاق «خائ��ن» و «توطئهگ��ر» و
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ب��رای او 27مه��ر  1350و اتهام��ش هم��ان اتهام
افراد مخفی و فراری س��ازمان اس��ت .وی دارای
اطالعات و روابط فراوانی با اف��راد بازاری هوادار
و مرتبط با س��ازمان بود .بنا به روایتهای مختلف
پس از مدتی از زندگی مخفی و مشکالت مربوطه
به آن خسته ش��ده و این مطلب را با سازمان در میان
میگذارد .بن��ا به روایت��ی مدتی نیز در کس��وت
طلبه در قم به س��ر میبرد .ظن و یا تمایل س��عیدی
به کنارهگیری و داش��تن اطالعات نسبت به افراد
باعثمرگاومیشود.
راس��تش را بگویم ماجرای قتل س��عیدی ،در
سازمان بسیار سر به مُهر و مکتوم بود ،بهطوریکه
هیچکس بهدرس��تی از جزئيات آن باخبر نش��د.
نخس��تینبار در اعترافات وحید افراخته وس��پس
سیمینصالحیباعنوان"سوزاندنبستهمشکوک"
ردپایاینقتلدرونتشکیالتیدیدهمیشود.
در بازجوييه��ای وحی��د افراخت��ه ،ب��دون
ذکر نام س��عیدی آمده که "یکی از افراد گروه،
احتماالً در به��ار  52تصمیم میگی��رد خود را به
پلیس معرفی کند ،زیرا از زندگی مخفی خس��ته
ش��ده و دلیلی ب��رای مب��ارزه نمیبین��د .گروه،
بیدرنگ نقش��ه قت��ل او را میریزد .به��رام آرام
او را میبین��د و میگوید " :از نظ��ر ما هرچند کار
تو درس��ت نیس��ت ،اما در عین ح��ال چارهپذیر
است... .الزم اس��ت مقداری با تو در مورد شيوه
بازجويي ،چیزهايي که از ت��و میدانند و خبرش
از زندان به ما رس��یده و چیزهايي که باید بگويي،
صحبت کنیم ".آن فرد قبول میکند .بهرام آرام
چش��مهای او را بس��ته بهوس��یله اتومبیل به یک
منزل تیمی میب��رد ،س��پس او را وارد زیرزمین
منزل کرده روی ی��ک صندلی مینش��انند .فرد
که وض��ع را غیرعادی میبیند به وحش��ت افتاده
و رنگش سفید میش��ود .بهرام اس��لحهاش را از
کمر میکش��د و گلولهای از پشت س��ر به مغز او
شلیک میکند .گلوله از چش��م راست او خارج
میش��ود(....او) را در رختخ��واب میپیچن��د و
میگذارند در صندوق عقب اتومبیل و به سمت
بیابانه��ای تهران پ��ارس حرک��ت میکنند .در
آنج��ا روی او بنزی��ن و مواد آت��شزای کلرات
ریخته جسدش را به آتش میکشند".
در بازجوييهای سیمین صالحی در اینباره
چنین آمده اس��ت" :در اواسط س��ال  52به اتفاق

اقتدار تشکیالتی شهرام در
این ایام چنان است که هر
عملی را باعنوان "ضرورت
مبارزه" توجیه میکند و
تشخیص خود را "درک
ضرورت تاریخ" میداند .او
خود را مصداق سازمان و
سازمان را مصداق مبارزه ،و
مبارزه را مصداق و تنها راه
نجات پرولتاریا [كارگران ]
میداند

«اپورتونيس��ت» را ب��ه رفق��ای ش��هيد «مجي��د
ش��ريفواقفی»« ،مرتض��ی صمديهلب��اف» و
«محم��د يقينی» نادرس��ت دانس��ته و آنه��ا را از
شهدای انقالبی ،بهشمار ميآوريم».
در ای��ن اطالعیه ب��ه دو قتل دیگر هم اش��اره
میشود" :الزم به تذکر اس��ت که دو تن دیگر به
نامهای علی میرزا جعفر عالف و جواد س��عیدی
در س��ازمان اعدام ش��دهاند .اعدام آنه��ا در این
رابطه بوده اس��ت که آنها درصدد آن بودهاند که
خود را به رژیم معرفی كرده و درنتیجه اطالعات
خویش را در اختیار او قرار دهند".
اطالعیه س��پس با تأکید اینکه "نقش درجه
اول" در س��قوط ،تزل��زل و وادادگی ای��ن افراد
برعهده خودش��ان بوده ،اعدامها را از ملزومات
مش��ی چریکی دانس��ته مینویس��د" :گو اينکه
تزلزل ،وادادگی و س��قوط خود اين افراد ،نقش
درجه اول را در دس��تكش��يدن آنها از مبارزه و
تسليم به دش��من داش��ته اس��ت و با وجودی که
اطالعات آنها میتوانس��ته ضربههاي مشخصی
بر س��ازمان وارد نمايد ،در عين حال اين اعدامها
ني��ز ج��دای از مس��ائل ،تضاده��ا و تناقضهاي
سازمانی مش��ی چريکی و ديدگاههای آن نسبت
به ادام��ه کاری و تحکيم تش��کيالتی آن نبوده و
از ملزومات اين مشی بهش��مار میآيند .در همين
رابطه ،ما انتقاد به اين م��وارد اعدام را بخصوص
در رابطه مس��تقيم با مشی چريکی و ملزومات آن
قابل توضيح ميدانيم".
انتقادی!! به مش��ی چریکی و قضیه تمام؛ در
نیمه اول سال  1358نیز مجددا ً موضوع اعدام این
دو نفر در جزوهای که با امضای «سازمان پیکار در
راه آزادی طبقه کارگر» منتشر گردید تأييد شد.
جالب است دانسته شود که در هر دو اعالمیه
يادش��ده هیچ اش��ارهای به نقش رضا رضايي و یا
کاظم ذواالنوار در ماجرای این قتلها نمیشود.
حال آنکه اگر چنین نقشی وجود داشت رهبران
جریان مارکسیستش��ده ب��رای توجی��ه دیگر
قتله��ا و اینکه در گذش��ته س��ازمان نی��ز چنان
قتلهايي بوده اس��ت ،میبایس��تی ب��ر آن تأکید
کنند .اطالعیهها که در تقبیح و نقد تقی ش��هرام
و انتق��اد از وی در ماجرای قتل ش��ریفواقفی و
صمدیهلباف است ،دو قتل دیگر را با این ادعا (و
یا حتی دلیل واقعی) که افراد يادش��ده (برخالف
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ش��ریف و صمدیه) «بریده» ب��وده و قصد معرفی
خود به س��اواک را داش��تهاند توجی��ه میکند،
توجیهی که نشان از تصمیمگیری قتل در دوران
رهبری تقی شهرام است.
پس از  30خ��رداد  60و درگیریهای نظامی
بهدنبال آن و دس��تگیری رهبران پی��کار از جمله
حسین روحانی و جواد قائدی دادستانی انقالب
زیر نظر اس��داهلل الجوردی (که ب��ا مجاهدین به
رهبری مسعود رجوی درگیر نبردی خونین بود)،
بخشهاي��ي از بازجوييه��ای آن��ان در اینباره
را منتش��ر میکند  .در این بازجوييهای قائدی،
تاریخ تصمیم اعدام س��عیدی را اواخر  51اعالم
ِ
میکند که بهداليل گوناگون ازجمله دستگیری
ذواالنوار و ش��هادت رضا عملی نمیش��ود و در
پاييز  52یعنی در دوران ش��هرام اجرا میشود .در
بازجوييهای منتشر شده از حس��ین روحانی نیز
تاریخ تصمیم اعدام ،اواخر زمستان  51و در زمان
ِ
رضا رضايي اعالم میشود ،ولی زمان اجرا ،پاييز
(مهر)  1352یعنی بعد از رضا رضايي است.
البته الزم است تأکید کنم که تصمیم به اعدام
و تصفیه فیزیکی توسط هر فرد و در هر دورانی از
حیات سازمانی گرفته شده باشد محکوم است.
اطالعات در مورد علی می��رزا جعفر عالف
(نام مس��تعار پروی��ز) از مورد جواد س��عیدی هم
کمتر است ،تنها تا اين حد که یک خواهر و یک
برادر وی در س��ازمان بودهاند .خواه��ر ،طاهره
میرزا جعفر عالف (همس��ر محمد تقی ش��هرام)
در تابس��تان  55در خیاب��ان منیریه ته��ران پس از
درگیری با مأموران س��اواک کش��ته میش��ود.
علیاصغر ب��رادر دیگر علی می��رزا جعفر عالف
اس��ت که گفته میشود از س��ازمان کنار کشیده
وخود را به پلیس معرف��ی میکند .در مورد علت
تصفیه خونی��ن علی میرزا جعفرع�لاف (پرویز)
اطالعیه بخش مارکسیس��تی ـ لنینیس��تی ادعايي
مشابه مورد جواد سعیدی را مطرح میکند.
احمد احمد از افراد جدا ش��ده سازمان که با
علی میرزا جعفرعالف (پروی��ز) در تماس بوده
اینگونه مینویسد:
«ايرج در جلس��هاي ضمن تش��ريح وضعيت
ناآرام پرويز گفت كه او خائن اس��ت و بايد كشته
ش��ود و به من پيش��نهاد قتل او را داد .با شنيدن اين
جمله من تكان خوردم ،ولي خود را كنترل كردم
و ش��روع به توجيه و صحبت كردم ...روزي ايرج

تقي شهرام در این مقطع
نقش واضع شریعت ،مفسر و
مجری احکام را توام ًا برعهده
میگیرد .همچنانکه در
دادگاههای خلقی که بعدها
غیابی تشکیل میدهد،
نقش دادستان ،قاضی و
دستوردهنده اجرای حکم
را یکجا ایفا میکند .حضور
متهم در دادگاههای خلق!!
ضرورتی ندارد ،چرا که متهم
جرمش پیشاپیش ثابت شده
است .وکیل مدافع هم از
نمادهای بورژوازی منحط
است وبه آن نیازی نیست
آمد و گفت كه سازمان با نظر و پيشنهاد تو موافقت
كرده و ميخواهد پرويز را به خارج بفرستد و بايد
پاسپورت بينقصي براي او جعل كنيد"....
مدتي بعد ،هنگاميكه احمد ب��ه خانه تيمي
يادشده بازميگردد ،پاس��پورت جعلشده براي
پرويز را در زير موكت مييابد مطمئن ميش��ود
كه سازمان به بهانه خروج او از كشور ،وي را سر
به نيست كرده است:
«كليد را انداخته و در را باز كردم و وارد اتاق
شدم .موكت را جمع كردم .چند كاغذ خطاطي
شده توسط پرويز و يك پاس��پورت زير موكت
بود .پاس��پورت را باز كردم ،از آنچه كه ميديدم
به خود لرزيدم....روي پاس��پورت عكس پرويز
بود .همان پاس��پورتي كه ما براي پرويز به دستور
س��ازمان جعل كرديم .فهميدم سناريوي خروج
پرويز از كش��ور و تشكر س��ازمان از من به خاطر
جعل خوب پاس��پورت! همه س��اختگي و براي
فريب م��ا ب��وده اس��ت و دريافتم معن��ي «از مرز
گذشت» چيست".
در نوش��تههای منسوب به حس��ین روحانی
نیز در اینباره چنین آمده اس��ت« »:دومين ترور
داخلي كه احتماالً در اواخر س��ال  1353صورت
گرفته ،ترور فردي بهن��ام علي ميرزا جعفر عالف
(با اسم مس��تعار پرويز) از اعضاي س��ازمان بود.
وي كه خواهر و برادرش نيز در س��ازمان فعاليت
ميكردند ،ازسوي سازمان و تا آنجا كه نگارنده

اطالع يافته ،مورد شك پليسي قرار ميگيرد و به
همين دليل او را ترور ميكنند».
به این ترتیب س��ازمانی ک��ه حنیفنژاد بنیاد
گذاش��ت و بارها درباره آن گف��ت «در ورودی
س��ازمان تن��گ و در خروج��ی آن باز و گش��اد
اس��ت» ،دوس��ال بعد درهای خروجیاش چنان
تنگ میشود که تنها به ضرب گلوله باز میشود.
رهب��ران س��ازمانهای مس��لحانه کار،
راهحلهایشان هم مسلحانه اس��ت .آنها زحمتی
ب��رای ح��ل مس��المتآمیز کنارهگی��ری یک
ف��رد (ازجمله فرس��تادن وی به خ��ارج) متحمل
نمیش��وند .نبرد قهرآمیز ،هم صورت مس��ئله و
هم راهحلهایش ساده و قهرآمیز است .وقتیکه
این ضعف بنیادین با رفتار و منش س��لطهجویانه و
برتریطلبانه پرچمدار و پرچمدارانی که در نوک
پیکان تکامل تاریخ ،تمامی حقیقت را نمایندگی
کردهوپیشتازانهپرچمرهاييرابهدوشمیکشند
همراه شود ،فاجعه تکمیل میشود.
¡لطف ًا در ش�ماره آينده توضيح دهيد پس از انتش�ار

«ج�زوه س�بز» در به�ار  1353ـ كه ب�ه هر ش�اخهاي يك
نسخه ارس�ال ش�د و اين جزوه در واقع مقدمه بيانيه تغيير
ايدئولوژي بود ـ در شاخه ش�ما چه بحثهايي بهوجود
آورد؟ همچني�ن از آن پ�س م�ن ش�اهد «بمباردم�ان»
ايدئولوژي با پرس�شهاي پيدرپي بودم .در شاخه شما
با آن پرسشها چگونه برخورديش�د؟ چنانچه لحظه به
لحظه مجي�د و مرتضي در اين مقطع حس�اس و همچنين
داستان حذفهاي فيزيكي را در شماره آينده به تفصيل
بگويي�د ،ب�راي م�ا و خوانندگان نش�ريه بس�يار ش�نيدني
خواهد بود.
پينوشت:
1ـ عبدالرضا منیری جاوید متولد  1327تهران .دانشآموخته برجس��ته
دانشگاه علم و صنعت ،که بعدها در همان دانش��گاه تدریس میکرد .او عضو
علنی سازمان و مغز متفکر گروه الکترونیک و همراه جریان اصلی مجاهدین
بهرهبری شریفواقفی بود .پس از ماجرای خونین و خیانتبار شهادت مجید
شریفواقفی و دس��تگیری مرتضی صمدیهلباف و سعید شاهسوندی ،جریان
استالینی حاکم بر س��ازمان فرصتطلبانه و بدون اینکه از کشتار و تصفیههای
خونین درونسازمانی کمترین خبری به او بدهد با او تماس گرفته و از همکاری
او در تهیه کیفهای انفجاری اس��تفاده میکند .این کیفها در عملیات ترور
مستش��اران امریکايي اس��تفاده میش��ود .منیری جاوید پس از اط�لاع از قتل
شریفواقفی ،تماس خود را قطع میکند .در پی دس��تگیری وحید افراخته و
همکاری خائنانه وی با ساواک ،منیری جاوید شناسايي و دستگیر میشود .او
در  4بهمن  54به همراه مرتضي صمديهلباف و ...تیرباران میشود
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