گفتوگو

ريشهيابي پيدايش و تحوالت بعدي سازمان مجاهدين خلق

ویرانگری والقاي شبههبا استفادهازاقتدارتشکیالتی

از لطفاهلل ميثمي
بخش هفتم

آتشی را که نهان بر پر پروانه زدند
این روزها وصف حال من و به گمانم بسیاری
از مردم ایران در درون و برون مرز چنین اس��ت.
من چنینام که نمودم  ،دگر ایشان دانند.
¡بازگردی�م ب�ه بررس�ی دنبال�ه ماجراه�ای

س�ال  1353در س�ازمان مجاهدی�ن و تصفیههای
درونتشکیالتی در آن ایام.

نبرد قهرآمیز ،هم صورت
مسئله و هم راهحلهایش
قهرآمیز و به عبارتی ساده
و تکبعدی است .وقتی
این"ضعف بنیادین" با رفتار
و "منش سلطهطلبانه" و
ظرف تشکیالتی فاقد روابط
دموکراتیک و از همه مهمتر
"ایدئولوژی"توجیهکننده
ِ
دیکتاتوری همراه شود ،وقوع
فاجعههايي چه در سازمان
مجاهدین و چه در سازمانها
و حتی حکومتهای مشابه
اجتنابناپذیر است

£در گفتوگوی پیش��ین اش��اره كردم که
س��ازمانهای مس��لحانه کار ،راهحلهایشان هم
مسلحانه است ،خواه مشکالت تشکیالتی(مانند
کنارهگی��ری ی��ک ف��رد) ،خ��واه مش��کالت
امنیتی(مانند مشکوکش��دن به یک فرد) ،خواه
سیاس��ی ـ اجتماعی و یا تبلیغاتی .چنین سازمانها
و افرادی اگر زمانی به قدرت برسند برای مسائل
جامعه نیز اولین راهحلش��ان خشونت و قهر است؛
در اين راستا ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1ـ خمپارهان�داز اعالمی�ه پخشک�ن؛ اواخر
س��ال  1352و به احتمال زیاد اوايل س��ال 1353
بود ک��ه روزی در یک تماس تش��کیالتی مجید
ش��ریفواقفی برایم تعریف کرد "ب��رادران در
خارج دستگاهی درست کردهاند که بهصورت
خمپارهانداز سبک است ،میتوان آن را در یک
کوچه خلوت قرار داد و شلیک کرد ،منتها بهجای
خروج گلوله انفجاری حامل بس��تههای اعالمیه
خواهد بود که در فضا پخش میشود ".تغییرات
ایدئولوژیکی درون س��ازمان و پيامدهاي بعدی
آن ازجمله قتل شریف و دستگیری من و تالشی
س��ازمان ،دیگر مجالی برای انديش��يدن درباره
اینگونه طرحها نگذاش��ت .س��الها گذشت تا
من همان موضوع را درکت��اب خاطرات یکی از
اعضای قدیمی س��ازمان مجاهدین بهنام محسن
نجاتحس��ینی باعن��وان "بر فراز خلی��ج فارس"
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¡مدتی این مثنوی تأخیر شد؟!
£بله ،تأخیر عمدی و اعتراضی به وقایع پس از
انتخابات بود .یکبار هم خصوصی برایتان نوشتم
که نمیتوان راوی صادق وقایع تاریخی گذشته
بود و از کنار وقایع مش��ابه آن که در میهن جریان
دارد بیتفاوت گذش��ت .بگذارید بیشتر توضیح
دهم؛ پیش از این چه در گفتوگو با ش��ما و يا در
جاهای دیگر گفته و نوش��تهام ک��ه تصویر لحظه
خداحافظی با مجید ش��ریفواقفی در ساعت 3
بعدازظهر روز سهش��نبه  16اردیبهشت  1354از
آن زمان تا سالها بعد و تاکنون با من است .من در
این همه سال ،نه خواس��تم و نه توانستم آن لحظه
را فرام��وش کن��م .آن تصویر برای م��ن یادآور
ارزشهايی اس��ت ک��ه علیرغم اف��ت و خیزها و
فرازونش��یبهای گوناگ��ون میت��وان و باید به
آنها وفادار ماند .این "وفا"داری ،نوعی وفاداری
به خویش��تن خوی��ش و حتی انگی��زه حرکت و
مقاومت اس��ت .عهد م��ا با ل��ب "خونین"دهنان
بست خدای. ...
در روزه��ا و ماههای پ��س از انتخابات اخیر،
چهرهه��ا و تصاویر دیگ��ری نیز بر ذه��ن و جان
من نق��ش بس��ت؛ ب��ه هم��ان مظلومی��ت مجید
ش��ریفواقفی و به همان تأثیرگ��ذاری :تصویر
ندا آقا سلطان ،سهراب اعرابی ،اشکان سهرابی،
امیر جوادیفر ،محس��ن روحاالمینی و دهها جان
شیفته و شیرین دهن دیگر .ش��ماری که به خون
درغلتیدند و ش��ماری که با جس��مهای معلول و
زخمی به زندان و بيمارستان فرستاده شدند.
ای خوش آن��ان که ق��دم در ره میخانه زدند /
بوسه دادند لب ش��اهد و پیمانه زدند /خون "من"
باد حالل لب شیرین دهنان  /که به کام دل ما خنده
مس��تانه زدند /آخراز پیرهن شمع فروغی سرزد/

گفتوگوباسعيدشاهسوندي
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خواندم .او مینویس��د" :زمس��تان  1973علیرضا
سپاسی آشتیانی به خارج آمد .با ورود سپاسی به
سوریه مس��ئولیت بخش خارج از کشور بهدست
او سپرده ش��د.یک روز در مالقاتی که با سپاسی
داشتم عضوی از سازمان را بهنام "سامی" (محسن
فاضل) به من معرفی کرد ...سپاس��ی میخواست
سامی (محسن فاضل) به کاری مش��غول باشد تا
طی دورهای رفتار او مورد ارزیابی قرار گیرد .بنا
شد که وی به مرکز  44کارگاه نظامی فلسطینیها
در دمشق برود ...او شبانهروز در کارگاه میماند
و روی س��اختن خمپاره اعالمی��ه پخشکن که
من از چند ماه پیش از آن ش��روع کرده بودم کار
میکرد .این خمپاره میتوانس��ت در جايی روی
زمین مستقر شود و به آسمان شلیک شود .در بدنه
آن جايی برای دس��تهای اعالمیه تعبیه ش��ده بود
.چند ثانیه پس از پرتاب خمپاره ،استوانه محتوی
اعالمیهها که به ارتفاع  50ـ 40متری رس��یده بود
متالشی شده و اعالمیهها در فضا پخش میشد)1(.
و اين بود ارتب��اط با مردم از طری��ق عملیات
پرتاب اعالميه با خمپاره.
2ـ قرصهای س�یانور؛ عبارت بود از کپسولی
شیش��های که حدود  200میلیگرم سیانور سدیم
در آن تعبیه میش��د .آن عده از اعضای س��ازمان
ک��ه در عملیات پر خط��ر ش��رکت میکردند و
افرادی که اطالعات تشکیالتی آنها در صورت
دستگیری و ش��کنجه ممکن بود به سازمان ضربه
وارد کند از این نوع کپس��ولها همراه داشتند .به
نظر محسن نجاتحسینی و تمامی کسانیکه در
آن سالها درگیر مبارزه مسلحانه بودند (ازجمله
خود من) "اقدام به خودکش��ی که در بسیاری از
برآوردها غیرمنطقی مینمود نتیجه خش��ونت و
توحشی بود که رژیم پلیس��ی شاه بهکار میبرد".
اما امروزه میدانیم که ای��ن نگاه تنها یک جنبه از
واقعیت را بیان میکند .س��ویه دیگر ،خش��ونت
نهفت��ه و یکس��ونگری نظامی در اندیش��ه و عمل
سازمانهای مسلحانه کار است.
نجاتحس��ینی چنی��ن م��یآورد" :ابوجهاد
مس��ئول بخ��ش عملیات��ی انق�لاب فلس��طین،
در نگرش��ی ب��ر عملک��رد مب��ارزان ایران��ی،
عمل خودکش��ی اف��راد مب��ارز را نوعی ضعف
تش��کیالتی میدانس��ت .او معتقد بود که داشتن
زندانی سیاس��ی ،سندی افش��اگرانه برای دشمن
اس��ت .ضمن اینکه نیروی انس��انی تشکیالت
نیز باقی میمان��د .به عالوه مفه��وم "خیانت" نزد

فلس��طینیها با آنچه در س��نت مبارزات��ی ایران
مرس��وم اس��ت تفاوت فاحش��ی داش��ت ،براي
نمونه وقتی نیروهای اردنی در س��پتامبر  1970به
قتلعام نیروهای فلسطینی کمر بستند ،چند تن از
رهبران برجس��ته الفتح به چنگ نیروهای امنیتی
اردن گرفتار شدند و چند ساعت بعد در گفتاری
سازش��کارانه در ی��ک مصاحب��ه تلویزیونی در
عم��ان ،وس��یله رهایی خ��ود را فراه��م کردند.
این اف��راد ازجمله اب��و ایاد ،به مح��ض خروج از
بازداش��تگاه به جایگاه پیش��ین خ��ود در انقالب
فلس��طین بازگش��تند .ابو ایاد بهعنوان مرد شماره
 2الفتح و یکی از مؤثرترین رهبران فلس��طینی به
فعالیتهای خود ادامه داد)2(".
3ـ قت�ل در بغ�داد؛ اکنون به م��وردی دیگر
بپردازی��م :اواس��ط م��رداد م��اه  ،1353مرتضی
هودش��تیان (با نامهای مس��تعار یوسف و حمید)
با گذرنام��ه عادی به پاری��س و از آنج��ا به لندن
میرود .يوسف فردي بسيار با اس��تعداد و مبتکر
در رش��ته الکترونيک ب��ود .س��ازمان او را براي
خريد وس��ايل مورد نياز ،ازجمله تهيه بيسيم به
خارج ميفرس��تد .مجید ش��ریفواقفی مسئول
او ب��ود .مجی��د چند ب��ار به خ��ود م��ن و منیری
جاوی��د وعده داد که ب��هزودی امکان��ات فنی و
الکترونیکی توس��ط یکی از افرادی که به خارج

از قضا بیشتر کسانیکه بعدها
مارکسیست و مارکسیست
دو آتشه هم شدند افرادی
بودند با سوابق بیشتر و
غلیظتر مذهبی .من معتقدم
باید روی این نکته تأمل کرد
که افراطیون مذهبی وقتی
بهاصطالح تغییر عقیده داده و
مارکسیست میشوند چگونه
به افراطیون مارکسیست
تبدیل میشوند؟ معکوس
چنین پدیدهای را سالها
بعد ما در آلمان شاهد بودیم
که شماری از جوانان افراطی
و گاه کمونیست در آلمان
شرقی ،پس از فروپاشی دیوار
برلین به نژادپرستی افراطی و
نئونازیسم روی آوردند

فرستادهایم خواهد رسید.
مرتضی هودش��تیان صرفاً برای تهیه وس��ايل
و تجهیزات الکترونیکی به خارج فرس��تاده شد،
ولی تشکیالت در لندن تصمیم میگیرد که وی
را برای دی��دن یک دوره کوتاهم��دت آموزش
نظام��ی ب��ا گذرنام��ه جعل��ی ب��ه اردوگاههای
فلس��طینی در بغداد روانه کند .حال آنکه درجه
وابس��تگی و هواداری وی به س��ازمان تا این حد
نبود.
محس��ن نجاتحس��ینی مینویس��د« :حمید
(مرتضی هودش��تیان) ک��ه بهتازگی به س��ازمان
پیوس��ته بود ،در ای��ران بهط��ور علن��ی زندگی
میکرد و تجربه تش��کیالتی چندانی نداش��ت.
چی��زی نمیگ��ذرد که ضع��ف تش��کیالتی او
در برخورده��ای روزان��هاش ب��روز میکند .او
ب��ا نادیدهگرفتن برخ��ی از اص��ول و معیار های
زندگی سیاس��ی و تش��کیالتی ،نوعی بیگانگی
ب��ا تش��کیالت و کارگروه��ی را ب��ه نمای��ش
میگ��ذارد ...برخورده��ای حمی��د بهتدری��ج
نوعی س��وءظن(گمان نفوذیبود ِن ساواک) در
اطرافیانش برمیانگیزد."...
محس��ن فاضل (تبعید ش��ده از ای��ران) که از
یکس��و ب��ا س��ختگیریهای تش��کیالت در
داخل کش��ور خو گرفته ب��ود و از س��وی دیگر
فرصتی بهدس��ت آورده بود تا توان تش��کیالتی
خود را به رقیبانش در خارج از کشور نشان دهد،
وظیفه بررس��ی وضع حمید را بهعهده میگیرد.
او سوءظن ش��دید خود نس��بت به حمید را برای
دیگران نیز توجیه میکند.
تصمیم ب��ر این ش��د ک��ه از اعض��ای داخل
کشور و کس��انیکه حمید را برگزیده و به خارج
فرس��تادهاند اطالعات بیش��تری کس��ب شود .با
مصباح ،رابط س��ازمان در لندن نیز تماس گرفته
ش��د تا این اطالعات ،دقیقتر و صحیحتر باش��د.
محس��ن فاضل بدون اینک��ه در انتظار اطالعات
بیش��تری از داخل بماند ،با توافق حسین روحانی
برای بررسی وضع حمید دس��ت بهکار میشود.
وی در فرصتی کوت��اه ،چنان در س��وءظن خود
فرومیافتد که در ب��اور خود حمید را فرس��تاده
س��اواک و عنص��ر نف��وذی رژیم میشناس��د و
برای اعترافگرفتن از حمید ،او را تحت فش��ار
میگذارد و به شکنجه مبادرت میکند .او در این
کار از محمد یقینی هم کمک میگیرد.
عصر یک روز پايی��زی ،خبر غمانگیز مرگ

مجيدشريفواقفي

¡به نظر شما ماجرای تغییر ایدئولوژی سازمان

از کی و از کجا آغاز شد؟ آیا میتوان تاریخ دقیقی

برای شروع ماجرا در نظر گرفت؟ نظر شما درباره
تحلیلهای مختلفیکه در ای�ن مورد وجود دارد

چیست؛ تحلیل هسته مارکسیستی و پوسته مذهبی،
یا ای�ن نظر ک�ه مجاهدین از اس�اس مارکسیس�ت
بودهان�د و ی�ا تحلی�ل التقاطیب�ودن ایدئولوژی

معلوم گرديد که وی از هواداران سازمان بوده...
تاریخ دقیق این جریان روز ده��م آبان ماه 1353
ميباشد".
ساواک تا زمان دس��تگیری وحید افراخته از
این ماج��را اطالع نداش��ت .در بازجويی افراخته
پس از ش��رح مفصل ماجرا آمده اس��ت " :قاتلین
ش��رح جنایتش��ان را برای داخل مینویس��ند .از
داخل جواب برمیگردد که" :ش��ما یک عنصر
بس��یار با ارزش فنی گروه را کش��تهاید ".جواب
تنها یک "انتقاد از خود است"...
یکس��الونیم بعد ماشین ترور س��ازمانی به
سر وقت ش��ریفواقفی ،مرتضی صمدیه و من،
بهعنوان خائنین شماره  2 ،1و 3آمد .پس از ما نیز
نوبت به محمد یقینی که در ماجرای قتل مرتضی
هودش��تیان همراه و ش��ریک جرم بود ،رس��ید.

مجاهدین از آغاز و...؟

£بگذارید ابتدا سادهترها را پاسخ دهم:
1ـ به گواه��ی تمامی مدارک و ش��اهدانی
ک��ه هن��وز زندهان��د ،بنیانگ��ذاران س��ازمان از
محمد حنیفنژاد گرفته تا س��عید محسن و اصغر
بدی��عزادگان و عبدالرضا نیکبی��ن (معروف به
عبدی که بعدها از سازمان جدا شد) تماماً افرادی
بودند مسلمان و مذهبی با انگیزهها و پيشينه روشن
و مشخص.
2ـ با این نظر هم که در میان اعضای س��ازمان
دو گرای��ش وج��ود داش��ت؛ یکی با آبش��خور
مذهبی و دیگری مارکسیس��تی و ی��ا مبارزاتی و
مدتی این و مدتی آن گرایش تسلط پیدا کرد نیز
نمیتوان موافق بود ،زيرا جدا از غیرواقعیبودن
چنین تقسیمبندی میان اعضا و محتوای آموزشی
یکس��ان و سراس��ری ،بیش��تر کس��انیکه بعدها
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حمید (مرتضی هودش��تیان) ،در لبنان به گوش��م
رسید.کشتهش��دن او در زی��ر ش��کنجه ،آن هم
توس��ط اعضای تش��کیالت ،فاجعهای دردناک
بود .جال��ب آنکه پ��س از مرگ حمی��د ،هنوز
برخی بر سوءظن خود پا میفشردند.
وس��ايلی که حمید به هم��راه داش��ت مانند
س��اعت مچی ،ماشین حس��اب و ...که او از ایران
با خود آورده بود ،توسط دکتر مصطفی چمران
که در آن هنگام با ما همکاری داشت بررسی شد
و هیچ وس��یله و مدرکی که نش��ان از جاسوسی
باش��د بهدس��ت نیامد .بعدها معلوم شد که حمید
کام ً
ال مورد شناخت و اعتماد تشکیالت در داخل
کشور بوده است)3(".
حس��ین روحانی مس��ئول وقت س��ازمان در
خارج کش��ور در این ب��اره جزئیات بیش��تری را
روش��ن میکند ،او مینویس��د" :در ط��ول دوره
آموزش که چند هفته به ط��ول میانجامید دیگر
عناصر س��ازمان که هم��راه مرتضی هودش��تیان
مش��غول گذران��دن دوره نظامی بودند ،ش��اهد
یکس��ری ح��رکات مش��کوک از س��وی او
میشوند".
روحان��ی در توضی��ح حرکات مش��کوک
مینویس��د" :ازجمله بیتحرکی و عدمآمادگی
ب��رای ورزش صبحگاه��ی و یا مشغولش��دن با
دستگاه ماش��ین حس��اب کوچک الکترونیکی
که همراه داش��ت ،نظر آنها را جل��ب میکند".
روحانی مینویسد " :قرار ش��د تا از داخل در این
مورد تلفنی س��ؤال ش��ود ،اما از آنجا که از بغداد
ام��کان تلفن به ای��ران وجود نداش��ت و این کار
حداقل  24س��اعت بعد انجام میگرفت ،محسن
فاضل معتقد بود که این فرصت زیادی است و در
این فاصله چهبسا ضرباتی به سازمان وارد آید. ...
در جریان بازجويی از آن جهت که وی در اثبات
بیگناهیاش برخ��وردی کام ً
ال ش��کبرانگیز
داشت موجب ش��د که او را با "کابل" بزنند .زدن
کابل در ح��دی بود ک��ه پاه��ای وی کام ً
ال ورم
کرده بود .هنگام ظهر بود که زدن قطع شد و قرار
ش��د تا تلفن به داخل [ايران] دیگر با او برخوردی
صورت نگیرد .پي��ش از ناهار یک��ی دو نفر او را
به دستش��ويی بردند .درآنجا او تع��ادل خود را از
دس��ت میده��د ،او را گرفته و به ات��اق میبرند.
س��اعت  2بعدازظهر به او س��ر میزنند و میبینند
که تمام کرده اس��ت .به احتمال قوی خونریزی
مغزی کرده بود .فردای آن روز تلفن زده ش��د و

سازمانهای مسلحانه کار،
راهحلهایشان هم مسلحانه
است؛ خواه مشکالت
تشکیالتی(مانندکنارهگیری
یک فرد) ،خواه مشکالت
امنیتی (مانند مشکوکشدن
به یک فرد) خواه سیاسی ـ
اجتماعی و یا تبلیغاتی چنین
سازمانها و افرادی اگر زمانی
به قدرت برسند برای مسائل
جامعه نیز اولین راهحلشان
خشونت و قهر است

درباره هري��ک در جای خود صحب��ت خواهم
کرد.
واقعی��ت این اس��ت ک��ه نب��رد قهرآمیز ،هم
صورت مس��ئله و هم راهحلهایش قهرآمیز و به
عبارتی س��اده و تک بعدی اس��ت (مانند مبارزه
مس��لحانه ،هم اس��تراتژی هم تاکتی��ک) .وقتی
این"ضع�ف بنیادین" با رفتار و منش س��لطهطلبانه
و ظرف تشکیالتی متناس��ب (تشکیالت مخفیِ
فاقد روابط اجتماعی و فاق ِد روابط دموکراتیک)
ِ
"ایدئول��وژی" توجیهکنن��ده
و از هم��ه مهمت��ر
دیکتاتوری همراه شود ،وقوع چنین فاجعههايی
چه در س��ازمان مجاهدین و چه در س��ازمانها و
حکومتهای مشابه اجتنابناپذیر است.
تالش ب��رای س��اده نش��اندادن معضالت و
پیچیدگیه��ای اجتماع��ی ،گرایش توس��ل به
قهر و خش��ونت در مناس��بات اجتماعی و توهم
نسبت به در دست داش��تن کلید مشکالت جهان
البته مخت��ص س��ازمان مجاهدی��ن در آن مقطع
زمانی نیس��ت ،قصه خونباری است به بهای خون
میلیونها انس��ان ک��ه هنوز بس��یاری از آن درس
نگرفتهاند.

3

مارکسیس��ت و مارکسیست دو آتش��ه هم شدند
افرادی بودند با پيش��ينه بیش��تر و غلیظتر مذهبی.
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اینگونه نب��ود که دو نوع و حت��ی دو گرایش در
س��ازمان وجود داش��ته باش��د .البته روشن است
که عمق اعتق��ادی اف��راد همچ��ون انگیزههای
اجتماعی و مبارزاتیش��ان یکس��ان نباشد ،ولی
همه از اس��اس مس��لمانانی بودند ب��ا انگیزههای
قوی اجتماعی و مبارزاتی .از اینان شماری حتی
سابقه دروس حوزوی داشتند و شماری دیگر از
گروههای متعصب مذهبی مانند "حزباهلل" پيش
از انقالب میآمدند.
از نامآوردن اک��راه دارم ،ول��ی برای دوری
از ش��ائبه کلیگويی بد نیس��ت دانس��ته شود که
تراب حقشناس و محمدحس��ین روحانی هر دو
سالها دروس طلبگی خوانده بودند و یا علیرضا
زمردیان و ش��ماری دیگر جدا از اعتقادات قوی
مذهب��ی از خانوادههای ش��ناخته ش��ده مذهبی
بودند.
ش��خصاً به��رام آرام را ،که مج��ری و طراح
بس��یاری از عملی��ات نظام��ی و تصفیهه��ای
درونگروهی ب��ود ،از پيش از ش��هریور 1350
میش��ناختم .در آن ایام من بهعنوان پیک شیراز
ـ تهران هر چند هفته یکبار به تهران میرفتم .پس
از ش��هریور  50نیز با وی تماس داش��تم .خوب به
ياد دارم که در گفتوگوهای تش��کیالتی پيش
و پس از ش��هریور 50او بس��یار اصرار داشت که
کلمه "ب��رادر" بهکار برده ش��ود .میگفت کلمه
"رفیق" بار مارکسیستی دارد ،ما مسلمانیم و باید
کلمه برادر را بهکار بریم.
روزه��ای پ��س از ش��هادت احم��د رضايی
نخستين شهید سازمان ،وقتی در مالقاتی اطالعیه
مربوطه را ب��رای منآورد آیه  23س��وره احزاب
را با هیجان تکرار میک��رد "منالمؤمنین رجال
صدقوا ما عاهدواهلل علیه ،فمنه��م من قضی نحبه
و منهم م��ن ینتظر و م��ا بدلوا تبدی�لا" از مؤمنین
کسانی هس��تند که به پیمان خود با خدا وفا کرده
(به شهادت رس��یدند) و کس��انیکه بر سر پیمان
ایستاده و تغییری در پیمان آنان نیست.
بیانیه سازمان باعنوان "پاسخ به یاوههای رژیم
و رد اتهام مارکسیستهای اسالمی" که در آن بر
مسلمانبودن مجاهدین تأکید شده بود به توصیه
وکوشش بهرام تهیه شد.
همچنی��ن مع��روف اس��ت ک��ه محم��ود
طریقاالسالم (از گروه حزباهلل پيش از انقالب

که از خانوادهای ش��دیدا ً مذهبی بود) در دوران
مذهبیبودن برای غس��لكردن در زمس��تان ،یخ
حوض را میشکس��ت و غس��ل میك��رد .حال
آنکه تفک��ر رایج و معت��دل مذهب��ی و ازجمله
تفکر رایج سازمان در آن ایام این بود که احکام،
دینامی��زم (انعطافپذی��ری) دارن��د و میتوان
بهجای شکستن یخ حوض ،با خاک تیمم کرد.

من از قض��ا معتقدم باید روی ای��ن نکته تأمل
کردک��ه افراطی��ون مذهب��ی وقت��ی بهاصطالح
تغییرعقیده داده و مارکسیست میشوند چگونه
ب��ه افراطی��ون مارکسیس��ت تبدیل میش��وند؟
معکوس چنی��ن پدیدهای را س��الها بع��د ما در
آلم��ان ش��اهد بودی��م ک��ه ش��ماری از جوانان
افراطی و گاه کمونیس��ت در آلمان شرقی ،پس
از فروپاش��ی دیوار برلین به نژادپرستی افراطی و
نئونازیسم روی آوردند.

رضارضايي

با طرح پرسشهاي فلسفی
و عقیدتی ،پاسخیابی برای
مشکالت تشکیالتی و
استراتژیک (راهبردی) امر
مبارزه مسلحانه تا اطالع
ثانوی به تعویق افتاد.تقی
شهرام اینگونه استدالل
میکرد که تا پاسخهایی برای
پرسشهاي پایهای پیدا نشود،
پاسخ به ديگر پرسشها
و مشکالت نیز
امكانپذير نيست

3ـ اما در باب التق��اط و ایدئولوژی التقاطی
بايد گفت این رش��ته س��ر دراز دارد .بهراس��تی
التقاط چیست و التقاطی کیست؟ اگر نقطه مقابل
التقاط را ن��اب و خالصبودن بدانیم پرس��ش را
بايد اینگون��ه مطرح ک��رد که ک��دام مکتب و
کدام فرد ناب و خالص اس��ت؟ آیا مارکسیس��م
ناب است و التقاطی نیس��ت؟ در این صورت اگر
تمامی آنچ��ه را که مارکس از ری��کاردو ،هگل
و فوی��ر باخ وام گرفت��ه به کناری نهی��م آن وقت
از مارکسیسم چه میماند؟ جز ش��یر بییال و دم
و اش��کمی که در آن ن��ه از ارزش اضافی خبری
اس��ت و نه از دیالکتیک هگلی و نه ماتریالیس��م.
در چنین صورتی تکلیف لنینیس��م ،استالینيسم،
مائوئیس��م و صده��ا نحل��ه و بهق��ول امروزیها
قرائت از مارکسیسم که دیگر جای خود دارد .در
جايیکه تازه بر سر خود مارکس هم بحث است
که کدام قرائت از مارکس ،ناب و خالص اس��ت
و کدام التقاطی؟ اندیشههای مارکس جوان و یا
مارکس در سنین پیری؟
به نظر این حقیر س��را پا تقصیر و البته معترف
به ناتوان��ی خویش ،این پرس��ش در م��ورد همه
اندیشهها چه آنها که مدعی منبع زمینی و چه آنها
که مدعی منبع آسمانی هس��تند مطرح است .گر
حکم ش��ود که مست گیرند ،در ش��هر هر آن که
هست گیرند.
بهراس��تی اس�لام ناب محمدی کدام است؟
آی��ا موضوعاتی که اکنون برای فقه��ا و در مورد
کش��ور خودم��ان فقه��ای ش��یعه ،از بدیهیات و
مباحات و حتی در مواردی الزامات اس��ت ،صد
و دویستس��ال پیش نزد اس�لاف همین فقها ،از
محرم��ات و ممنوعاتی که اص ً
ال ب��ه آن نزدیک
نمیش��دند نب��ود؟ در ای��ن صورت دویس��ت یا
سیصدس��ال دیگر چه خواهد ش��د و آنها درباره
امروز ما چه قضاوتی خواهند داشت؟
به نظ��ر من التق��اط نهتنه��ا مذموم و ناپس��ند
نیس��ت ،بلکه رمز پیش��رفت و تکامل بهش��رطی
ق��رون و اعص��ار اس��ت .آموخت��ن از یافتههای
دیگران و خود آموزهای برای نس��لهای بعدی
شدن است ،بدون مطلقکردن خویش و دیگران.
میخواهم کمی هم از جدی بودن درآییم و این
سخن نغز روحانی عارف ،روش��ن ضمیر و رضا
مارمول��ک را که ه��ر دو یکی ش��دهاند بزنم که
"راههای رسیدن به خدا (حقیقت) به تعداد افراد
بشر است ".هرکس��ی از ظن خود ،درک خود،

در ظرف زم��ان و مکان خود در جس��توجوی
حقیق��ت برآی��د کاری خ��وب و پس��ندیده و
ض��روري انجام داده اس��ت .مش��کل آنجا آغاز
میشود که بهقول رند شیرین سخن شهر ما ،چون
ندیدند حقیقت ره افسانه زدند و جنگ هفتادودو
ملت بهپا شد که ما هم درگیر آنیم.
¡با ای�ن توضیح�ات میت�وان نتیج�ه گرفت
که به نظر ش�ما در اندیش�ه و اعتقاد مجاهدین هیچ

اشکالی وجود نداشته است؟

£ن��ه! آنچه را گفت��م به آن جهت ب��ود که از
سادهگزینی و تالش برای پاسخهای صفر و صد
یا همان سیاه و س��فید پرهیز کنیم .به نظر من بدون
باور بهوجود ضعفهای "بنیادی" و "ساختاری"
در اندیشه و عمل مجاهدین خلق (مجاهدین نسل
حنیفنژاد) بهعنوان مبنا و پایه ،تغییر ایدئولوژی
به آن س��رعت و به آن فراگیری غیرقابل توضیح
است.
درعین ح��ال ،بدون هیچگون��ه پیشداوری
ارزش��ی(اثباتاً یا نفیاً) در م��ورد کار حنیفنژاد،
بر این ب��اورم ک��ه "ادام��ه منطق��ی" حرکت او
میتوانس��ت تقی ش��هرام وکارهای او نباش��د،
همانگون��ه که ح��رکات ام��روزی و دیروزی
مسعود رجوی هم در آن راستا نیست.
البت��ه تصحی��ح آن س��اختارها (اع��م از
تش��کیالتی ،اعتق��ادی و مطمئناً رفت��اری) نه در
خانههای تیمی چریکهای شهری میسر بود ،نه
در زندانه��ای اوین و قصر در زمان ش��اه و نه در
پادگانهای نظامی صدامحسین در عراق.
¡ای�ن پرس�ش بیپاس�خ مان�د؛ ب�ه نظ�ر ش�ما

ويژگي موضوعات فلسفی
و تاریخی بهگونهای بوده
و هست که پایانناپذیرند.
ويژگي پرسشها چنان است
که کار آکادمیک و گروهی
بسیار طلب میکند ،آن هم
نه در خانههای تیمی و نه در
میدان نبرد چریک شهری.
ضمن ًا در طول تاریخ نشان
داده شده که همیشه بسیاری
پرسشها ،بیپاسخ مانده و
میماند ،تا حرکتی اجتماعی،
پیروزی و یا شکستی بزرگ،
برای آنها پاسخ شود( .تغییر
پارادایم ،الگو و مدل ذهنی)
تقيشهرام

ماجرای تغییر ایدئولوژی سازمان از کی و از کجا
آغاز ش�د؟ آیا میتوان تاریخ دقیقی برای ش�روع
ماجرا در نظر گرفت؟

تبدیل شد .او بسیار ش��یفته محفوظات خود بود و
آنها را کش��فیات بدیع و تاریخی که بهتنهايی به
درک آنها نائل ش��ده میدانس��ت .با تغییر جهت
از اصالح س��بک کار و مس��ائل تش��کیالتی به
مبان��ی فلس��فی و عقیدت��ی ،او به طرح ش��بهات
و پرس��شهايی پرداخ��ت ک��ه دیگ��ر اعضای
مرکزیت شامل بهرام آرام و مجید شریفواقفی
قادر به پاس��خ به آن نبودند .پرس��شهايي مانند:
1ـ نقش انبی��ا در روند تکاملی تاری��خ؟ 2ـ نقش
وحی و نق��ش تودهها؛ اگ��ر تودهها تاریخس��از
هستند انبیا چه نقش��ي دارند؟ 3ـ چگونه میتوان
هم به "ماتریالیس��م تاریخی" باور داش��ت و هم
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£پیش��تر گفت��م که ش��هادت رض��ا رضايي
پایان ی��ک دوره و آغ��از دورهای دیگر اس��ت.
شاخهایش��دن تش��کیالتی که پي��ش ازآن هم
از دموکراس��ی در آن خبری نبود باعث افزایش
اقتدار تش��کیالتی رهبری شد .س��ال  1352سال
کار درون تشکیالتی است.
در فقدان کاظم ذواالنوار ،محمود شامخی و
رضا رضايی ،تقی شهرام با عمل چشمگیر فرار از
زندان ساری و به غنیمتآوردن مقادیری سالح،
بیس��یم ،مهمات و نیز محفوظ��ات و اطالعات
وس��يعي ک��ه در دوران زن��دان کس��ب کرده،
بهس��رعت به نفر تعیینکننده مرکزیت س��هنفره

پدیده"وح��ی" و "نب��وت" را پذیرف��ت؟ 4ـ نظر
اس�لام درباره "بردهداری" و"کنیز" چيس��ت؟
5ـ نظر حضرت عل��ی در نهجالبالغه درباره"زن"
چيس��ت؟ 6ـ "مالئک��ه" و تناق��ض آن ب��ا بحث
تکامل در س��ازمان چگونه است؟ 7ـ قرآن مردم
را نادان و ناس��پاس میداند و میگوید"اکثرهم
الیعلمون" و ی��ا "اکثرهم الیعقل��ون" ،این با نظر
سازمان که تودهها آگاه هستند و "خلق قهرمان"
اس��ت چگونه همخواني دارد؟ 8ـ چ��را رهبران
س��ازمان در گذش��ته بهج��ای اس��تفاده از کلمه
"دیالکتیک" در جزوه ش��ناخت ،محافظهکارانه
واژه ناکاف��ی "دینامیک" را ب��هکار بردند .علت
این محافظ��هکاری و یا ع��دم صداقت ب��ا مردم
و کادره��ای س��ازمانی در کجاس��ت؟ 9ـ نقش
ایدئولوژی س��ازمان در ضرب��ه  1350و ضربات
بعدی ک��دام اس��ت؟ 10ـ ایدهآلیس��م نهفته در
ایدئولوژی سازمان با شرايط عینی مبارزه چگونه
قاب��ل انطباق اس��ت؟ 11ـ باور به خ��دا در مبارزه
روزمره ما چه نقشی ایفا میکند؟ کسانیکه خدا
را ب��اور ندارند چرا مب��ارزه و مقاومت میکنند؟
تفاوت ما که مس��لمانیم ب��ا آنها ،در ام��ر مبارزه
چیست؟ و...
چنین پرس��شهايی البته خلقالساعه نبودند.
بخش��ی پرس��شهاي رایج دیدگاه مارکسیستی
نس��بت به دین ،مذه��ب و خدا بود .ش��ماری نیز
در دوران حنیفن��ژاد ،نقادان��ه ط��رح میش��د
وکس��ی ه��م مارکسیس��ت نش��د .اساس��اً یکی
از وظاي��ف گ��روه ایدئول��وژی س��ازمان ـ که
حنیفن��ژاد ش��خصاً در رأس آن ب��ود ـ تدوین
جام��ع نقطهنظراتی درپاس��خ به این پرس��شها
بود .بس��یاری از پرس��شها نی��ز انحراف��ی بود،
بخصوص برای مجاهدین که نگرشی متفاوت با
نگرش مذهب سنتی داشتند .بخشی نیز بهراستی
تحریف واقعی��ات درون تش��کیالت مجاهدین
بود و موضوع��ات بهگونهای که ش��هرام مطرح
میکرد ،نبود.
با طرح پرسشهاي فلسفی و عقیدتی ،پاسخ
یابی برای مش��کالت تش��کیالتی و استراتژیک
(راهبردی) امر مبارزه مس��لحانه ت��ا اطالع ثانوی
به تعوی��ق افتاد .تقی ش��هرام اینگونه اس��تدالل
میک��رد که ت��ا پاس��خهایی برای پرس��شهاي
پایهای پی��دا نشود،پاس��خ به دیگر پرس��شها و
مشکالت نیز امكانپذير نيست.
ويژگي موضوع��ات فلس��فی و تاریخی هم
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بهگونهای بوده و هس��ت که پایانناپذیر اس��ت.
میدانی��د و میدانیم که طرح پرس��ش ،بس��یار
س��اده اما پاس��خ به آن بسیار مشکل اس��ت .این،
در همی��ن گفتوگ��وی م��ا هم صادق اس��ت.

ويژگي پرسشها چنان است که کار آکادمیک
و گروهی بس��یار طل��ب میکند ،آن ه��م نه در
خانهه��ای تیمی و ن��ه در می��دان نب��رد چریک
ش��هری  .ضمن اینکه در طول تاریخ نشان داده
ش��ده که همیش��ه بس��یاری پرس��شها بیپاسخ
مانده و میماند ،ت��ا حرکتی اجتماعی ،پیروزی و
یا شکس��تی بزرگ ،برای آنها پاسخ شود( .تغییر
پارادایم،الگو و مدل ذهنی)

ام��روزه بهخوب��ی میدانی��م ک��ه پی��روزی
نهايی نظرات لنین نه در قدرت اس��تدالل و نبوغ
تئوریک و حجم عظی��م مطالعاتش ـ که واقعیت
هم داشت ـ بلکه ناش��ی از موفقیت در سرنگونی
حکومت تزار و بهدستگرفتن قدرت و استقرار
کشور شوراها بود.
نف��س پی��روزی و بهدس��تگرفتن قدرت و
استقرار کش��ور ش��وراها بس��یاری از معترضان
و مخالفان را س��اکت و بس��یاری از ش��کاکان را
ب��ه "پذیرش" درس��تی نظ��رات وی واداش��ت،
ح��ال آنکه اگر شکس��ت میخ��ورد بیتردید
جناحهای رقیب میداندار نقط��ه نظرات جدید
میشدند.
هفتاد و چند س��ال بعد با فروپاش��ی کش��ور
شوروی بسیاری نظرات که حقیقت مطلق و وحی
مُنزل تلقی میش��د همانند بتهای بتپرس��تان
کهن فروریخت و به فراموش��خانه تاریخ سپرده
شد.
¡ابزاره�ا و امکان�ات اولی�ه تق�ی ش�هرام در

مراحل آغازین چه بود؟
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£اب��زار و روشه��ای اولیه تقی ش��هرام در
مراح��ل آغازین تغیی��ر ایدئول��وژی از این قرار
است:
1ـ استفاده از طرح تقس��یم شاخهای سازمان،
2ـ س��لطه بر یک��ی از ش��اخهها3 ،ـ به بنبس��ت
کشاندن بحثهای اس��تراتژیک و تشکیالتی و
4ـ طرح پرسشها و ش��بهات ایدئولوژیک بدون
ارائه پاسخ روشن به آنها(چه سلبی چه ایجابی)
اینکه بالفاصله پس از ش��هادت رضا ،تقی
ش��هرام با اعتقادات مذهبی قطع رابط��ه کرد یا نه
بسیار مشکل اس��ت ،اما با اطمینان میتوان گفت
که به فاصله کوتاهی پس از شهادت رضا (خرداد

 )1352به روشهای فوق متوس��ل شده است .در
نوش��ته و گفتههای بعدی ،وی تالشی آشکار در
کمرنگک��ردن نقش رضا در رهب��ری و نجات
سازمان داش��ت .از رضا و نقش او بهعنوان عامل
س��دکننده تحوالت درون��ی و باعنوان"بدترین
ضعفه��ا در کادر رهبری از ش��هادت احمد تا
شهادت رضا" نام میبرد.
با اطمینان میتوان گفت که از نیمه دوم سال
 1352تقی شهرام به همراه شماری از افراد شاخه
تحت کنترل خود تغيير عقيده داده بود ،با این همه
برخالف اصول شناختهش��ده مارکسیستی نهتنها
ازسازمان جدا نش��د و بهاصطالح انشعاب نکرد،
بلکه درصدد تصاحب کل س��ازمان ،نام و سوابق
آن نیز برمیآید .در این ایام ش��اخه تحت کنترل
ال مذهبی است و شاخه
مجید ش��ریفواقفی کام ً
بهرام و افراد مرکزی آن نیز مذهبیاند.
¡در این ایام نقش و موضع به�رام آرام ،دیگر

امروزه بهخوبی میدانیم
که پیروزی نهايی نظرات
لنین نه در قدرت استدالل،
نبوغ تئوریک و حجم عظیم
مطالعات او ـ که واقعیت هم
داشت ـ بلکه ناشی از موفقیت
در سرنگونی حکومت تزار
و بهدستگرفتن قدرت و
استقرار کشور شوراها بود.
نفس پیروزی و بهدستگرفتن
قدرت ،بسیاری از معترضان و
مخالفان را ساکت و بسیاری
از شکاکان را به "پذیرش"
نظرات واداشت ،حال آنکه
اگر شکست میخورد
بیتردید جناحهای رقیب
میداندارنقطهنظراتجدید
میشدند .هفتاد و چند
سال بعد با فروپاشی کشور
شوروی بسیاری نظرات که
حقیقت مطلق و وحی ُمنزل
تلقی میشد همانند بتهای
بتپرستان کهن فروریخت و به
فراموشخانه تاریخ سپرده شد

عضو مرکزیت چگونه است؟

£در مورد ش��اخه بهرام آرام ش��ما (لطفاهلل
ميثمي) که در مرکزیت شاخه وی بودهايد ،بیشتر
از من ارتباط و اطالع داريد ،اما براساس شنیدهها
و دانس��تهها ،نظر من چنین اس��ت :بهرام آرام در
زمستان  52در تماس جداگانه با تقی شهرام تغییر
عقیده داد .در ابتدا ،او در مقابل تحوالت و طرح
پرس��شهای مطرح ش��ده ازس��وی تقی شهرام
موضعی منفعل و نوس��انی داش��ت .ازسويی وي
گذش��تهای مذهبی و اعتقادی داش��ت و دوران
رهبری حنیفنژاد و سعیدمحس��ن را از نزدیک
تجربه کرده بود .او پس از ش��هریور 50در کنار
احمد و رض��ا رضايی وکاظ��م ذواالنوار فعالیت
کرده بود.
از س��وی دیگر ،او عنصری کمت��ر تئوریک
و بیش��تر عملیاتی و س��ازمانده بود ،فشار سنگین
شبهات و پرس��شهاي مطرح ش��ده توسط تقی
ش��هرام پایههای نظ��ری اعتقاداتش را سس��ت
میکرد.
در گی��ر و دار چنین بحران روحی ،اس��تعداد
برجسته او در امور س��ازماندهی وعملیات نظامی
و چریک��ی مف��ر و راه گریز او ب��رای خالصی از
بار س��نگین چنان فش��ارهايی بود ،از اینرو ،طی
رون��دی خودبهخودی ب��ه کاره��ای اجرايی و
عملیاتی روزمره روی آورد .به دیگر س��خن ،او
انفعال خویش را در پوش��ش اقدام��ات به ظاهر
فریبنده و فعال یعنی کارهای تکنیکی و عملیاتی
پنهان کرد.
با این همه ،همراهی بهرام آرام و تغییر عقیده
وی بزرگترین پیروزی تقی ش��هرام تلقی ش��د.
در این ام��ر هم��ه متفقالقولند که ب��دون بازوی
اجرايی چون بهرام آرام و عاملیت او ،روند تغییر
ایدئولوژی با آن س��رعت و ب��ا وضعیت که پیش
آمد امکانپذیر نبود.
¡از نقش مجید در ش�اخهای که شما و مرتضی
صمدیهلب�اف در آن بودی�د گفتی�د و اینک�ه او با

در میان گذاش�تن واقعی�ات ،بر روابط میان ش�ما و
سازمان روش�نايی میتاباند .ش�ما که تنها بازمانده
آن جریان هستید درباره آن مقطع بیشتر ميتوانيد

توضيح دهید.

£مجید شریفواقفی از همان ابتدا روشنتر
از به��رام آرام به مقابل��ه میپ��ردازد .اولین ثمره
مقاومت او این توافق است که تا حلنشدن کامل
مس��ئله در کادر مرکزی ،مس��ائل نباید ب��ه افراد

تحت مسئول در ش��اخهها منتقل شده و آموزش
داده شود( .زمستان )52
تقی ش��هرام ظاهرا ً ای��ن ق��رار را میپذیرد و
نوع��ي آرام��ش ظاهری برقرار میش��ود .س��یر
بع��دی وقایع نش��ان داد که ش��هرام این ق��رار را
رعایت نکرده و ش��اخه تحت مس��ئولیت خود را
با طرح پرسشها و شبهات و با اس��تفاده از اقتدار
تش��کیالتی (اتوریته) ب��ه تغییر عقیده واداش��ته
اس��ت .به ش��ماری از افراد ش��اخه وی اینگونه
القا ش��ده بود که تمام��ی س��ازمان ،ایدئولوژی
مارکسیستی را پذیرفته است.
تئوری راهنمای چنین اقدامی (چه با مصداق
و چه بیمصداق) از س��الها پيش مهیا بود :توجیه
وسیله توس��ط هدف ،ضرورت وحتمیت برتری
تاریخ��ی پرولتاری��ا و ه��ر مدعی رهب��ری خود
خوانده آن بر دیگ��ر طبقات و باالخره داس��تان
همیش��گی تکامل تاریخ و زبالهدان��ی آن ...این
عدمشفافیت بعدها در دیگر شاخهها هم متداول
شد.
نیمه دوم س��ال  52و بخصوص تمام سال ،53
س��الهای پیشرفت و گس��ترش و ضربهنخوردن
س��ازمان بود .ما در ش��اخه خودمان غیر از بهبود
مس��تمر امکان��ات فن��ی و الکترونیکی ش��اهد
عضوگیری و رش��د متناس��ب بودیم و ارتباطات
با خارج کش��ور و بخصوص رادیو میهنپرستان
و رادیو س��روش بهطور منظم برق��رار بود .اخبار
و مطال��ب در ش��اخه م��ا بهص��ورت میکروفیلم
در فاصل��هاي کم و حداکثر یک هفت��ه در رادیو
پخش میش��د و بولتنهای امنیتی که توس��ط ما
منتشر میشد بسیار فعال بود و...

گم��ان م��ا و بخصوص م��ن این ب��ود که در
شاخههای دیگر نیز وضع از زاویهای دیگر چنین
اس��ت ،یعنی ما در این ش��اخه در جهت گسترش
امکان��ات فن��ی ،امنیت��ی ،نظام��ی ،ارتباطاتی و
اجتماعی کار میکنی��م و ش��اخههای دیگر در
حال تدوین مبانی نظری و تئوریک هستند.
چنین نگرش��ی ن��ه از س��ادهانگاری فردی،
بلکه از سنت تقس��یم کار و اعتماد تشکیالتی در
گذشته سازمان نشأت میگرفت .مجید ،نوشتهها
و جزوههاي��ی از ش��اخههای دیگ��ر م��یآورد،
ازجمله "جزوه سبز" (بهار ،53که بهخاطر رنگ
کاغذ آن چنین نامیده ش��د) .این جزوه ابتدا نشان
و گواه��ی از تغییر ایدئولوژی با خود نداش��ت و
طرح پرس��شهايی بود که کموبیش مش��ابه آن
در گذش��تههای دور هم در س��ازمان مطرح بود.
اما این بار پرسشها طرح میش��د ،اما پاسخی به
آنها داده نمیش��د و به فرد گفته میشد که خود
برود درباره پاس��خها فکر و مطالعه کند .در ابتدا
چنین القا میش��د که گویا س��ازمان روی مسائل
فلس��فی و تاریخ��ی کار کرده ،ول��ی میخواهد
اعضا به صورت آموزشی و فعال درگیری ذهنی
پیدا کنند .مشابه چنین روش��ی در گذشته وجود
داش��ت .این جزوه تا مدتها حساس��یتبرانگیز
نبود.
فکر و مطالعه برمبنای ک��دام تحقیق میدانی
و آکادمی��ک معلوم نبود .مطالعه درباره مس��ائل
تاریخی و فلس��فی برای چریکی ک��ه بهصورت
مخفی زندگ��ی میکن��د و بخش عم��ده وقت
روزان��هاش ب��ا کاره��ای اجراي��ی و قراره��ای
تشکیالتی پر میشود و کمترین ارتباط اجتماعی

کردید ،چه عامل ویا عواملی باعث تسریع آن شد؟

£دوحادثه،یکیدرشاخهتقیشهرامودیگری
در ش��اخه بهرام آرام ب��ه قضایا ش��تاب فوقالعاده
داد ،بهطوریکه میتوان آنه��ا را دو حادثه مهم و
سرنوشتساز دانس��ت ،حوادثی که باعث تسریع
روند تغییر ایدئولوژی و سلطه بالمنازع تقی شهرام
ش��د عبارتند از1 :ـ درگیری درون شاخه سیاسی
میان تقی شهرام و علیرضا سپاسی آشتیانی از اواخر
2.1352ـانفجارهایناخواستهدرخانهخیابانشیخ
هادی( 27مرداد)1353وازبینرفتنسرشاخههای
بهرام آرام (.براي ديدن مت��ن كامل گزارش بهرام
آرام ،بهسايت meisami.comمراجعهكنيد).
تقی شهرام از نیمه دوم س��ال  52و بنا به نوشته
خ��ود از آذرم��اه  1352با یک��ی از اف��راد درون
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كارتشناساييمرتضيهودشتيان

با جامعه و بیرون دارد ،بیش��تر به یک شوخی تلخ
ميمانست.
پیشرفت از طریق طرح پرسشها روندی کند
و بطئی داش��ت و با حرکت مورد نظر تقی شهرام
همخوانی نداشت .طرح پرسشها توسط جزوه
س��بز دس��تكم در دو ش��اخه از سازمان(شاخه
مجی��د و به��رام) در میان اعضا ،جنبوجوش��ی
ب��ه راه انداخت .در ش��اخه ما جس��توجو برای
یافتن و ارجاع به دس��تاوردهای پیش��ین سازمان
ش��دت گرفت و در ش��اخه به��رام ازجمله خود
شما ،مرتضی صمدیه و دیگران درصدد مطالعه،
تحقیق و پرسوجو برآمدند .مس��ائل جزوه سبز
وقت��ی ب��دون اقتدارتش��کیالتی طرح میش��د،
محرک و انگیزاننده هم بود.
در شاخه ما طرح مسائل باعث رویآوردن به
منابع قدیمی س��ازمان مانند شناخت ،تکامل ،راه
انبیا ـ راه بش��ر و نیز مراجعه به تفسیرهای آیتاهلل
طالقانی و دستنوش��تههای بهجا مانده از س��عید
محسن شد .حرکت مش��ابهی هم در شاخه بهرام
آرام صورت گرفت با این تفاوت که در ش��اخه
ما مجی��د نق��ش راهنما و مش��وق داش��ت ،ولی
به��رام در مقاطع��ی منفعل و در اواخ��ر مخالفت
میکرد .او منابع قدیمی را از دس��ترس افراد دور
نگهمیداشت .از او نقلقول شده که؛ ایدهآلیسم
وقتی م��ورد حمله ق��رار میگی��رد در دف��اع از
خود«پیچیده» میشود .بهرام برای جلوگیری از
پیچیدهشدن ایدهآلیسم نهفته در اندیشه سازمان
منابع قابل مطالعه پیش��ين را از دسترس افراد دور
نگهمیداشت و درواقع سانسور میکرد.
¡به رش�د کند و بطئی تغییر ایدئولوژی اشاره

7

آبان و آذر 1388

8

شاخهاش مشکل پیداكرد .شاخه سیاسی عبارت
بود از تقی ش��هرام (مرکزیت) ،علیرضا سپاس��ی
آش��تیانی و عب��داهلل زرینکفش (سرش��اخهها)
و طاه��ره میرزاجعفر عالف (همس��ر ش��هرام).
برای درک ماهی��ت درگیری میان تقی ش��هرام
و اتهاماتی که او به سپاس��ی وارد کرد ش��ناخت
مختصری از پيش��ينه سپاسی آش��تیانی ضروری
است.
عليرضا سپاسي آشتياني سال  1323در آشتیان
متولد و در تهران بزرگ ش��د و دررشته معماری
دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت .سال
 1343به عضویت "حزب ملل اسالمی" در آمد.
آبانماه  1344به همین اتهام دس��تگیر وبه دوسال
زندان محک��وم و در م��رداد  1346از زندان آزاد
شد.
افراد باقیمانده از گروه "حزب ملل اسالمی"
گروهی بهنام "حزباهلل" تش��کیل دادند .سپاسی
از اعضای مؤسس گروه "حزب اهلل" بود.
پ��س از ضرب��ه ش��هریور  1350ش��ماری از
افراد گروه "ح��زباهلل" ،ک��ه از طریق مصطفی
جوانخوش��دل با س��ازمان ارتباط داش��تند ،در
ساختار تشکیالتی س��ازمان وارد شدند .سپاسی
یکی و ش��اید ه��م فعالترین و مس��تعدترین این
افراد بود .او که بهگفته دوستان سابقش در گروه
حزباهلل شخصیتی احساساتی ،تند خو ،افراطی
و بلندپرواز داش��ت بهزودی در تیمهای عملیاتی
س��ازمان مجاهدین اس��تعداد خود را نشان داد و
در بس��یاری عملیات نظامی موف��ق ازجمله ترور
س��رتیپ طاهری(تابس��تان  ،)51ترور سرهنگ
هاوکین��ز مستش��ارنظامی امریکا (خ��رداد)52
و ش��ماری دیگر ش��رکت کرد .پيش��ينه گذشته
سیاسی و عملیاتی که انجام داده بود باعث شدکه
به سادگی زیر بار رهبری تقی ش��هرام که از قضا
در ام��ور اجراي��ی و عملیاتی بس��یار ضعیف بود
نرود .علیرضا سپاس��ی در این مقط��ع بهگونهای
بیان نشده رقیب تقی شهرام و مدعی عضویت در
کادر مرکزی بود ،ام��ا او از دو ضعف برخوردار
بود .اولی��ن نقطهضعف وابس��تگی او ب��ه گروه
مذهبی سنتی "حزباهلل" و دیگری نداشتن سابقه
عضویت مستقیم در سازمان مادر است .او پس از
شهریور  50به عضویت س��ازمان در آمد .متقاب ً
ال
ش��هرام از نقاطقوتی چون س��ابقه فرار از زندان،
محفوظات تئوریک و از همه مهمتر اهرم قدرت
تشکیالت برخوردار بود.

عليرضاسپاسيآشتياني،هاديشمسحائري

ایس��تادگی سپاس��ی در مقابل نظ��رات تقی
ش��هرام باع��ث ش��د ت��ا ش��هرام وی را ب��ا اهرم
تش��کیالتی و القاب��ی چ��ون "آوانتوریس��ت"،
"اپورتونیست چپنمای س��لطهطلب" و ...مورد
حمله قرار دهد.س��رانجام این درگیری به تسلیم
سپاسی انجاميد.
وقتی ماجرای درگیری سپاس��ی و شهرام در
ش��اخه ما مطرح ش��د ش��ریفواقفی گفت :این
ويژگي و روحی��ات وج��ود دارد ،ولی مصداق
«کلمه حق ی��راد بهاالباطل» اس��ت .مجید گفت
ایراد موضعطلبی به سپاس��ی وارد اس��ت ،ولی نه
ازسوي ش��هرام چون خود او مشکالتی از همین
سنخ دارد و دعوایش نه بر سر اصول ،بلکه منافع و
موضعطلبی فردی است.
سپاس��ی پس از پذي��رش رهبری ش��هرام به
خارج کشور فرستاده شد و بعدها مجری نظرات
او در میان اعضای خارج از کشور سازمان شد ،اما
شهرام به تسلیم سپاسی قانع نبود .سلطه بر سپاسی
و مطیعشدن او س��کوی پرش برای سلطه بر کل
سازمان بود.
حادثه دوم انفجاره��ای ناخواس��ته در خانه
خیابان ش��یخ هادی در مرداد 53ب��ود که در آن
تمامي افراد سرش��اخه بهرام (لط��فاهلل میثمی،
ابراهی��م جوهری و س��یمین صالح��ی) زخمی و
دس��تگیر ش��دند و اين حادثه از عوامل تس��ریع
سلطه تقی شهرام اس��ت( .جزئیات این حادثه در
خاط��رات لط��فاهلل میثمی"آنها ک��ه رفتند،"...
نشرصمديه به تفصیل آمده است)
ای��ن ضربه در زم��ان خ��ود بزرگترین ضربه

پس از ضربه ش��هریور 50بود .بدتر آنکه ضربه
نه ازس��وی س��اواک ،بلکه در اثر اش��تباهات و
ندانمکاریهاي آشکار و مفرطی که بههیچوجه
نمیبایستی صورت بگیرد وارد آمده بود.
پ��س از ای��ن ضربه به��رام آرام تحت فش��ار
روحی و روانی زيادي قرار گرف��ت .او انتقادي
از خود نوشت که همراه با مقدمهای از تقی شهرام
در سطح تشکیالت پخش شد.
به��رام اش��تباهات مف��رط و آش��کار عملی
و تاکتیک��ی خ��ود و گروه��ش را ب��ه مبان��ی
ایدئولوژیکی ربط م��یداد ،حال آنکه او در آن
زمان مارکسیست بود .افزون برآن اشتباهاتی که
در خانه خیابان ش��یخ هادی به انفجار ناخواس��ته
انجامي��د در زم��ره اش��تباهاتی بود ک��ه با کمی
دقت ،توجه و اس��تفاده از تجربیات پیشین هرگز
نباید اتف��اق میافتاد و هیچ ربطی ب��ه ایدئولوژی
ف��رد نداش��ت .آرام در انتق��اد ازخ��ود ،روحیه
دپارتمانتالیستی خودرا مورد نقادی قرار میدهد
که همیشه میخواست شاخهاش از دیگر شاخهها
برتر و متمایز باش��د و البته پس از کارد گذاش��تن
بر خود هم��ه را به بقایای اندیش��ه و گرایشهاي
خردهبورژوايی و مذهبی نسبت میدهد .شهرام
نیز در مقدمه انتق��اد از خود آرام ،از موش��کافی
و دقت او تقدیر ک��رده و از هم��ه میخواهد که
همانن��د فرد مرکزی��ت (بهرام آرام) ریش��ههای
فلسفی و ایدئولوژیک انتقادات خود را بیابند.
ضرب��ه ،یک��ی دوماه��ی هم��ه ام��ور را
تحتتأثیرخ��ود ق��رار داد و دو عارض��ه بهدنبال
داشت1 :ـ از ش��اخه ما (ش��اخه مجید) شماری و
ازجمله وحی��د افراخته ـکه تا این زمان مس��لمان
بود ـ ب��رای ترمیم وکمک به ش��اخه بهرام منتقل
شدند 2ـ بهرام که پیش از این هم در مسائل نظری
خودکمبین بود ،در اثر ضربه ،بس��یار پریش��ان و
منفعل شد .از این زمان اس��ت که میتوان گفت
بهرام عامل گ��وش به فرمان نظرات تقی ش��هرام
شد.
به��رام آرام بار س��نگین تناقضها و تش��تت
فکری و فلجکننده روحی را تا زمان مرگ با خود
حمل کرد .او در آبانماه  1355در ترور خياباني،
توس��ط یکی دیگر از افراد انگیزه از دس��ت داده
شاخه ش��هرام که با س��اواک همکاری میکرد
(محمد توکلخ��واه) شناس��ايی و طی درگیری
مسلحانه کشته شد .خاطرات و دستنوشتههايی
از او بهدس��ت س��اواک افتاد که در روزنامههای

کیهان و اطالعات چاپ ش��د .دستنوشتهها از
تشتت فکری و درماندگی فلجکننده روحی او،
یکس��الونیم پس از ترور مجید شریفواقفی
و سهس��ال پس از مارکسیستش��دن س��ازمان
حکایت میکرد.
در قس��متی از ای��ن دستنوش��تهها ک��ه
بهصورت تحلی��ل و انتقاد از خ��ود و گویا برای
طرح در جمع مرکزی س��ازمان نوش��ته ش��ده،
چنین آمده اس��ت « :احس��اس میکنم که دارد
قدری دیدم نس��بت ب��ه خود مذهبی میش��ود.
ش��اید هم واقعاً عینی ،ولی به هر ح��ال نیاز دارم
که یکس��ری مس��ائل را برای خودم مشخص
کنم" . ...
و در جای دیگ��ری از همین دستنوش��ته
آمده اس��ت« :من به خصوص در داشتن قدرت
ایدئولوژی��ک در خودم مردد هس��تم .زندگی
گذش��ته من ای��ن اجازه را ب��ه من نداده اس��ت.
بخص��وص برخورده��ای عاطفی که قب� ً
لا نیز
صحبتش رفت همیشه قدرت پرواز دور اندیشه
مرا کاس��ته اس��ت .خالصه این احس��اس به من

دست داده است که در یک دور باطل افتادهام.
دور باط��ل بیرونی و درونی .از هر کجا ش��روع
میکنم به خود میرس��م و در اینج��ا میلنگم.
شاید صادقانه دل بهکار تئوریک نمیدهم (زیرا
احساس میکنم در اینجا پیشتاز نیستم)"
با از س��رراه برداشتهش��دن مخالفت فردی
علیرض��ا سپاس��ی بهعن��وان "اپورتونیس��ت
چپنم��ای س��لطهطلب" و ب��ا س��لطه کامل بر
بهرام آرام و جابهجايی تش��کیالتی از شاخه ما
برای ترمیم ش��اخه آرام ،روند تغییر ایدئولوژی
ش��تاب گرف��ت .س��ه م��اه بع��د (آذر)1353
مقال��های باعنوان"پرچم مب��ارزه ایدئولوژیک
را برافراش��تهتر سازیم" توس��ط تقی شهرام در
نشریه داخلی منتشر شد که خود صحبتی دیگر
را ميطلبد.
¡شما بازمانده و راوي رخدادها و وقايع اين
مقطع هس�تيد ،از اي�نرو امي�دوارم خوانندگان
چشمانداز ايران را در انتظار نگذاريد.

آبان و آذر 1388

پينوشت:
1ـ «ب��ر ف��راز خليجف��ارس» ،محس��ن
نجاتحسيني ،ص .362
2ـ همان ،ص .363
3ـ همان ،ص .359

9

