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او ،سعيد شاهسوندي؛ از همرزمان مجيد ش�ريف واقفي و مرتضي
صمديه لباف ،آن س�وي خط در خارج از كش�ور و من اين سوي خط در
تهران ،در دفتر نشريه. ...
س�عيد شاهس�وندي نامي اس�ت آش�نا براي فع�االن عرصههاي
سياس�ي مبارزاتي دهه پنجاهوش�صت؛ هر چند نس�ل جوان از زندگي
پرفرازونشيب او آگاهي كمتري دارد.
دوس�ت داش�تم چهره ب�ه چه�ره و از نزديك ب�ا هم ب�ه بازخواني
گذش�تهها براي امروز بنش�ينيم ،اما بهناچار بايد به گفتوگوي تلفني
بس�نده كنيم .با اين همه ،اميدوارم در آيندهاي نه چن�دان دور در دفتر
نش�ريه ميزبانش باش�م .بنابر ش�رايط ويژه گفتوگ�و ،ترجيح دادم
بيش�تر ش�نونده آن چيزي باش�م كه س�عيد در زمينههاي شكلگيري
سيخرداد  60به آن ميپردازد و گاهي براي بازشدن مطلب ،پرسشي
كوتاه را چاش�ني س�خن او كنم .طرح پرس�شهاي بس�يار ديگر را به
فرصتي ديگر واگذار كردم...
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ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی
سازمان مجاهدین خلق
در گفتوگوهاي�ي ك�ه پيرامون  30خ�رداد  60در نش�ريه چش�مانداز ايران ص�ورت گرفته،
بس�ياري معتقدند با خواندن آنها پ�ي بردهاند كه بيش�تر جريانهاي چالشبرانگي�ز ،مربوط به
زندان و واكنشهايي ب�وده كه به ضرب�ه  54برميگردد .بيش�تر تضادها در آنجا پيدا ش�د و بهتر
است ريش�هيابي خوبي از ضربه  54صورت بگيرد .از اينرو چون شما از سال  1347به عضويت
س�ازمان مجاهدين درآمديد و ب�ا صمديه ،انتظار مه�دي و مجيد بودي�د ،در زندان ه�م مدتي با
صمديه همبند ب�وده و با مس�ائل و واكنشهاي پ�س از زندان آش�نايي داريد و پ�س از آزادي از
زندان در متن جريانه�ا بوده و در نش�ريه مجاهد فعاليت داش�تيد و همچني�ن در عمليات فروغ
جاويدان(معروف به جاويدان) و در زندان جمهوري اسلامي هم بوديد ،هم�ه زوايا را ديدهايد ،از
اين رو انتظار يك ريشهيابي مبتني بر رويدادهاي واقعي از اين واقعه از شما داريم.

دو نگاه ميتواند به اين مسئله شود؛ يكي اينكه مسئله  54و چگونگي پيدايش آن را مورد بررسي
قراردهيم كه طبع ًا از آن نتيجههايي براي سالهاي بعد مثل سالهاي انقالب ميتوان گرفت.
نگاه ديگر اين اس��ت كه به بنيانگذاري س��ازمان ،نظري افكنده و ببينيم داستان  54در آنجا
هم رد پاي��ي دارد يا نه؟ ـ البته نه بهمعناي تقي ش��هرامی آن ـ و چه مس��ائلي پي��ش آمد كه به
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داس��تان تقي ش��هرام انجاميد و چه تأثيري در پديدهها و نيروهاي اجتماع��ي حاضر در صحنه
داش��ت؟ نيروهايي كه چند س��ال بعد در بدنه و گاه در رهبري و تحولي كه در س��الهاي بعد به
انقالب انجاميد ،حضور داشتند.
ش�ما ميتوانيد به س�ال  54بپردازيد و هرجا الزم ديديد و با ذهني س�يال به عق�ب برگرديد و
به صورت ذكر خاطره آن را مطرح كنيد .ش�ما چگونه از زمزمههاي تغيير ايدئولوژي در س�ازمان
مجاهدين مطلع شديد؟

اگر بخواهيم تغيير ايدئولوژي س��ال  54در سازمان مجاهدين را بررس��ي كنيم ،چارهای جز
بررسی گذشتههای دورتر که به بنيانگذاري سازمان مجاهدین خلق انجامید نداریم .پس از آن
نیز الزم است به دستگیریهای گسترده شهريور و مهر  1350که به اختصار «ضربه شهریور»
نامیده میشود و همچنین حوادث یکی دو سال اول مبارزه مسلحانه و شهادت محمود شامخی
و رضا رضايی بپردازیم  .به نظر من بدون بررس��ی موارد گفته ش��ده ،قادر ب��ه ارائه تصویر همه
جانبه نخواهیم بود.
اگر ممكن اس�ت از بررس�ی وضعیت جهان وای�ران ،در زمان تأس�یس س�ازمان مجاهدین
آغازکنیم.

من در نوشتههاي منتشرشده توسط نشر صمديه و نیز در س��ایت اینترنتی نشریه چشمانداز
ايران خوان��دم كه بنيانگذاران س��ازمان را ب��ا عبارت زيباي «س��ه همپيمان عش��ق» معرفي
كردهاید(((.به نظر من اين زيباترين بياني اس��ت كه براي توصيف بنيانگذاران سازمان ميتوان
ارائه داد .من اين را يك بيان صرف ًا احساس��ي نميدانم .محمد ،س��عید ،اصغ��ر و افراد دیگری
که با تقدم و تأخر به راه آنها پا گذاش��تند ،عاش��قان و دردمندانی بودند در جستوجوی راه .در
جستوجوی راه رهايی و نجات مردم وخواستار تحول اجتماعی و در عین حال مسلمان.
اما در بررس��ی ریش��ههای تاریخی پیدایش س��ازمان مجاهدی��ن؛ من ،خود و س��ازمان را
 - - 1دستاورد موس��وم به «س��ه هم پيمان عش��ق» حاصل تالش آقاي هدي صابر درباره ديدگاهها و زندگي محمد
حنيفنژاد ،سعيد محس��ن و اصغر بديعزادگان اس��ت .اين اثر ماندگار در  605صفحه در سايت www.meisami.
 comآمده است.
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«فرزندان شکس��ت» میدانم .شکس��ت پس از کودت��ای  28مرداد 1332و شکس��ت جنبش
15خرداد .1342
چراشکست؟ و چرا فرزندان شکست؟

دموكراس��ي و نهال نوپاي آزاديخواهي كه ميرفت در ايران به همت دكترمحمد مصدق پا
بگيرد ،بنا به داليلي كه در مورد آن كم نوش��ته نش��ده ،در پی کودتای 28مرداد 32قطعش��د و
استبداد با ريشههاي تاريخي چندصد و حتي چند هزارسالهاش دیگربار بر ما مستولي ميشود.
س��الهای هیجان و آزادیهای نسبی سیاس��ی از ایران رخت بر بست .س��ازمان اطالعات
و امنیت کش��ور شاهنش��اهی (همان س��اواک مخوف و البته منفور را میگویم) شکل گرفت و
چوبههای دار و تیرباران و دخمههای ش��کنجه رويیدن آغاز کرد .نفسها در سینهها حبس شد،
چرا که دیوار موش داشت و موش هم گوش.
با این همه تا «اس��تبداد س��یاه و فراگیر» هنوز دهس��الی مانده بود .ش��اه ک��ه «تابع» و در
خوش��بینانهترین حالت تحتتأثیر قدرتهای مس��لط جهان غرب بود با روی کار آمدن کندی
رئیسجمهور دموکرات امریکا ،بندهای استبداد را سست و فضای سیاسی را اندکی باز و اعالم
رفرم اقتصادی و اصالحات ارضی نم��ود؛ البته بدون توجه و تمایل به الزام��ات آن ،یعنی رفرم
سیاسی .شاه نام این حرکت را «انقالب سفید شاه و ملت» گذاشت ،اما خواست مردم و نیروهای
سیاسی فراتراز اصالحات نمایشی بود.
نارضایتیهای انباشت ش��ده دهساله س��ر باز کرد .نیروهای سیاس��ی روز خواستار مشروط
و محدودکردن قدرت ش��اه ش��دند و آیتاهلل خمینی(ره) در رأس جنب��ش اعتراضی 15خرداد
قرار گرفت .اعتراض با قهر س��رکوب شد .رهبران سیاس��ی از جمله آیتاهلل طالقانی ،بازرگان،
سحابی ،سنجابی ،فروهر و شماری دیگر به زندان افتادند.
بدینسان انقالب سفید شاه که از آغاز هم کمتر کس��ی آن را جدی میگرفت با کشتهشدن
مردم ،خونین شد .پس از آن نیز هیچکس ،حتی خود کارگزاران حاکمیت ،آن را جدی نگرفتند.
شاه جوان و کمتجربه دوران مصدق با س��رکوب خونین جنبش  15خرداد و با حذف مستمر
تمامي مخالفان درون و بی��رون حکومت ،ضمن توافق با قدرتهای ش��رق و غرب میرفت تا
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جامه یک دیکتاتور بزرگ ،اما ضعیف و بیمار را بر تن کند.
از اینرو در بی��رون و روی صحنه همهچی��ز از پیروزی بزرگ او خبر م��یداد و در ظاهر همه
گوش بهفرمان و مطیع ش��دند و مخالفتها به پایان رسید .مخالفین سیاس��ی در زندان بودند.
آیتاهلل خميني(ره) نیز دستگیر و به ترکیه و سپس عراق تبعید شد.
در این ایام بازرگان میانس��ال اما دردمند و آگاه ،بازرگان اصالحطلب و رفرمیست ،او که نه
دستنشاند ه خارجی بود و نه نظامی و نه طرفدار مبارزه مس��لحانه و خشونتآمیز ،او که مذهب
و حتی خدايش را نیز در آزادی و تقابل اندیش��ه و نه زور جستوجو میکرد ،گرفتار بند استبداد و

تفرعن شد و کسی به آخرین گفتههای او در دادگاه نظامی توجه نکرد.
بدینسان استبداد سیاه و فراگیر و خفقان ناشی از آن رابطه نسل ما ـ نسلی که بیست يا سی
ساله اس��ت ـ را با پیش��ینیانمان قطع کرد .در این انقطاع تاریخی در ظاهر حکومت برنده شده و
هیچ نشان و دفتر و دستکی از نسل پیشین و تجربه و کارهای آنان در دست ما نماند ،جز به شمار
بسیار نادر و در پستوی خانهها و گاه خفته و یا پنهان ش��ده در زیر خاک ...و چه ثروت عظیم زیر
خاکی است این تجربهها.
گفتم که حکومت به ظاهر برنده شد ،اما فقط به ظاهر .سرکوب ،ماهیها را به عمق برد.
س��لب اعتماد عمومی مردم از حاکمیت ،بزرگترین خس��ران و زیانی بود که س��رکوب برای
حاکمیت بهبار آورد.
ما ،دیدیم که بر بازرگان و طالقانی چه رفت .ما ش��اهد تبعیدآیتاهلل خمين��ي(ره) بودیم .ما،
خواندیم که مصدق در احمدآباد اس��یر اس��ت .در همان حال دیدیم و ش��نیدیم که دنیا در جنب
وجوش عدالت و آزادی است .پس ذات عدالتخواه و آزادیطلب ،همراه با شور و اشتیاق جوانی
برای تغییر ،بر متنی از تحوالت جهانی و منطقه خاورمیانه که زیستگاه سیاسی ما بود به تقابل با
سکوت گورستانی که مطلوب حاکمیت بود آمد.
(((

 - 1ب��ازرگان در دفاعیه خ��ود در دادگاه نظامی خطاب به هیئ��ت حاکمه ،مطلبی به این مضم��ون گفت که ما آخرین
کسانی هس��تیم که در چارچوب قانون اساس��ی نظام با ش��ما مخالفت میکنیم ،بعدها هر گروهی که بیاید خارج از این
چارچوب با شما برخورد خواهد کرد.
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در فضای انقطاع تاریخی ،در فضای خفقان و س��رکوب که روز به روز ش��دت میگرفت ،در
فضای جنگهای تجاوزکارانه امپریالیس��تی علیه مردم ویتنام ،کوبا ،فلسطین و شمال و جنوب
افریقا و در فضای تجاوزات مکرر امپریالیس��تی به کش��ورهای خاورمیان��ه و در فضای جنبش
چریکی فلسطینیها علیه اشغال و آوارگی؛ نسل ما ،نسل مجاهد خلق ،تولد سیاسی یافت.
نس��لی که عدالتخواه بود و آزادی طلب و البته هیچکدام را هم تجربه نکردهبود و به همین
دلیل تشخیص سره از ناسره آنهم بدون معیار و محک تجربه برایش بسیار مشکل بود .نسلی
که میخواست و میبایست همهچیز را از نو بس��ازد ،چرا که چیزی برایش نگذاشته بودند و این
خطا و گناه بزرگ حاکمیت بود که گمان کرد با بستن دهانها و دس��تها میتواند بر اندیشه و
ذهن نیز لجام بزند.
ذهن ما همانند ذهن هر انس��ان جویای حقیقت ،از قضا در فضای استبداد و خفقان ،شائقتر
و تشنهتر شد .آتش در زیر خاکس��تر آغاز به ُگرکرفتن کرد .در بیرون اما فضا سرد بود و خاموش.
«بانگ جغدی هم نمیآمد به گوش» آرشهايی میباید تا ج��ان خویش در تیر کرده مرز ایران
زمین را حراست کنند...
سه هم پیمان عشق؟

آری .دقیق ًا ...شاه ،براین گمان که؛ با بگیر و ببند و با کور شو ،دورشو و به مدد تهدید و ارعاب؛
توانسته اعتراضها را خاموش کند؛ اس��ب «قدرت مطلقه» را زین کرده ،آماده میدید .حمایت
بلوک شرق و غرب که به بهای حراج ثروتهای این س��رزمین و نیز موقعیت ویژه ژئوپولیتیک
بهدست آمدهبود نیز توهم او را بیش از پیش دامن زد.
خوش خرگوشی؛ ناشی از «قدرت مطلقه» استبدادی چنان بود که ایران
خامخیالی و خواب ِ
را «جزیره ثبات و آرام��ش» در دریای طوفان��ی خاورمیانه نامید .در تالش ب��رای ایفای نقش
ژاندارمی منطقه به ظفار ،نیروی نظامی اعزام کرد و رؤیای «تمدن بزرگ» را در سر پروراند .آن
هم در ایامی که در اعماق ،نارضایتیها در حال انباشت بود.
این خواب و این خام خیال��ی البته منحصر به ش��اه و نظام او نبوده و نیس��ت ،تهدید بزرگ و
اصلی هر نظا ِم اس��تبدادی اس��ت .هرنظام اس��تبدادی ،مردم را ناتوان میکند ،ناتوان و منفعل
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میخواهد و برای همیش��ه ناتوان میپن��دارد .چنین نظام��ی ،مخالفت از درون را بهرس��میت
کشف تهدید و توطئ ه خارجی است و هر مخالف داخلی را به خارجیها نسبت
نمیشناسد .درپی ِ
میدهد .غافل ازآنکه تهدید خارجی ب��ر متنی از نارضایتی و نابهس��امانی داخلی امکانپذیر و
میسر است.
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه تهدی��د اصل��ی نظامه��ای اس��تبدادی ،همیش��ه از درون
اس��ت .آنه��م زمانی ک��ه در ظاه��ر همهچی��ز روب��هراه اس��ت و صدايی ب��ه اعت��راض بلند
نمیش��ود .خط��ر واقع��ی در ای��ن ایام اس��ت .چنی��ن خ��ام خیال��ی معم��و ًال ت��ا روزی که
ص��دای انقالب ش��نیده شود(ش��اه) ی��ا چکمهه��ای س��ربازان خارج��ی را بر ب��االی دخمه
مخف��یگاه خ��ود ببینند(ص��دام حس��ین) ،ادام��ه دارد ...و البت��ه آنروز خیل��ی دی��ر اس��ت.
شاه در رؤیای سکون ،سکوت و ثبات بود .اما در اطراف او همهچیز در جنبوجوش و غلیان بود.
منتها در اعماق ...تا روزیکه به سطح آید.
از غلی�ان در اعماق گفتید .ای�ن غلیان تحتتأثیرکدام وضعیت اس�ت؟ در داخ�ل که در ظاهر
سکوت و خفقان است؟

دهه ،40یا معادل میالدی آن دهه  ،60دهه اوجگیری «رادیکالیس��م» و «انقالبیگری» در
سطح جهان است.
همینجا و در ابتدا عرض کنم که رادیکالیس��می ک��ه در آن موقع از آن صحبت میش��د ،با
رادیکالیس��م و بنیادگرايی نوع بنالدن و طالب��ان و تندروي بیترمزی که ردای رادیکالیس��م
برتن کرده ف��رق میک��رد و میکند .رادیکالیس��م مورد نظر م��رادف با تحوالت ریش��های و
تغییرات بنیادین بویژه درس��اختار طبقاتی جامعه معطوف به اقشار و طبقات محروم و ستمدیده
بود .در س��طح جهانی نیز رادیکالیسم معطوف به اس��تقالل بویژه عدم وابس��تگی به «سلطه
امپریالیستی» بود.
مبارزه و پایداری مردم ویتنام علیه اشغال آش��کار و تجاوز امپریالیستی (ابتدا فرانسه و سپس
آمریکا) ،بر متنی از مبارزه قدرت ،میان ابرقدرتها جهت تقس��یم جهان ،ویتنام را به قلب تپنده
و الهامبخش این رادیکالیس��م تبدیل کرد .ضربان این قلب تمامی وجدان بشریت آگاه را در بر
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گرفت ،چنانکه دفاع از م��ردم ویتنام بهصورت آرمانی همگانی در آم��د .از افکارعمومی جهان
غرب و بویژه مردم آمریکا و تظاهرات ضدجنگ دانش��جویان در آن کش��ور گرفته ،تا تش��کیل
دادگاه بینالمللی جنایات جنگی توسط «برتراندراسل».
از روش��نفکران فرانس��وی چون «س��ارتر» گرفته تا مبارزین آمریکای التین ،از خاور دور و
حتی ژاپن تا خاورمیانه و شمال آفریقا همه و همه تحتتأثیر قرار گرفتند ،پیروزی انقالب کوبا و
پیروزی انقالب الجزایر نیز به شکلی بر ضربان این تپش جهانی افزودند .
«چه گوارا» پی��امآور بزرگ ای��ن دهه به الگ��وی تمامعی��ار عاطفی ،سیاس��ی ،مبارزاتی و
ایدئولوژیکی «نس��لی» تبدیل ش��د که در جس��توجوی آزادی ،عدالتاجتماعی ،اس��تقالل
و هویت مل��ی بود .او ک��ه از آرژانتین میآم��د طبابت را رها ک��رد .به کوبا رف��ت و در کوهها و

جنگلهای آن ،لباس رزم پوش��ید .با پیروزی انقالب در کوبا به وزارت در آنجا نماند ،همه را در
پی ایجاد ویتنامهای دیگر و انقالبی مس��تمر و جهانی رها کرد و به بولیوی رفت ،شکست او در
بولیوی که به کشتهش��دنش انجامید گرچه پایانی بر «انقالب دهقانی» بود اما «چه» را همانند
«عموهو» به اسطورهای بزرگ تبدیل کرد.
در گوش��ه دیگری از جهان «فرانتس فانون» معروفترین تئوریس��ین خش��ونت و انقالب،
برای نجات «نفرینشدگان زمین» جزاير مارتینیک در آمریکای مرکزی را رها کرد .به فرانسه
و س��پس به الجزایر رفت و از رهبران و نظریهپ��ردازان جبهه آزادیبخش الجزایر ش��د و «رژی
دبره» فرانسوی ،کولهبار بر دوش همراه «چه گوارا» به جنگلهای بولیوی رفت.
موج مبارزات پارتیزانی اعم از روس��تايی و چریک ش��هری سراس��ر آمری��کای التین را فرا
گرفت .در برزیل «کارل��وس ماریگال» نظریهپرداز جنگ چریک ش��هری ش��د و در اوروگوئه
«توپاماروها» به پیروزیهای بزرگ دس��ت یافتن��د .در اروپا «دانیل ُکه��ن بندیت» و «رودی
دوچکه» نظریهپردازان و اکتیویس��تهای انقالبی ش��ورشهای مي  68در فرانس��ه و آلمان
) ،در آلمان فراکسیون ارتش
شدند .در ژاپن بریگادهای سرخ ،در فرانسه عمل مستقیم (
س��رخ (معروف به بادر ماینهوف) ،در ایتالیا بریگادهای س��رخ پا به عرصه وجود گذاش��ته و به
عملیات مس��لحانه ،هواپیماربايی و آدمربايی روی آوردند .حتی در آمریکا نیز این پلنگان سیاه
Action Direct
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«آنجال دیویس» بودند که بهجای «مارتین لوترکینگ» اصالحطلب سخن میگفتند.
در منطقه خاورمیانه اوضاع چگونه است؟

در خاورمیانه ،این کانون تاریخی جنگ و خشونت ،پس از سومین شکست اعراب در جنگ
 6روزه (ژوئن  67برابر با خرداد  )46نیروی تازهنفس دیگری س��ر بر آورد« :سازمان آزادیبخش
فلسطین» با استراتژی مبارزه و انقالب مس��لحانه (ما اَخَ َذ بِال ُق َوه ال َیاخُ ذوها ا ِ ّال بالقوه؛ آنچه که
با زور گرفته ش��ده جز با زور نیز پسگرفته نمیش��ود) .نیرويی که  9ماه پس از شکست ژوئن با
پیروزی در نبرد « َکرامِه» در مارس  68توانس��ت خود را به کانون نوین امید و اعتماد ملت عرب
تبدیل سازد ،آنچنان که به فاصله چند روز  15000داوطلب را ثبتنام نمود.
«فلسطین» یک کانون ش��ورش و قیام محلی نبود ،برای تمامی اعراب از محافظهکارترین
تا رادیکالترین اقش��ار ،از حاش��یه جنوبی خلیج ف��ارس تا دری��ای مدیترانه و ش��مال آفریقا،
«فلسطین» به مس��ئلهای محوری تبدیل شد .حتی مس��ئله ملّی خود این کشورها و ملتها نیز
از کانال مسئله فلسطین عبور میکرد .چهبسیار س�لاطین عرب و رؤسای جمهور محافظهکار
و وابس��ته به بیگانه که تحت فش��ار افکارعمومی ملت خود مجبور به حمایت از مبارزات مردم
فلسطین شدند .چه بس��یار رهبران رادیکال عرب؛ در مصر و س��وریه و عراق و جاهای دیگر که
تالش کردند به عنوان قیم و پدرخوانده ملت فلسطین عمل کنند تا از این طریق رهبری جهان
عرب را بهدست آورند ،چرا که فلسطین به نماد مبارزه و رهايی ملت عرب تبدیل شده بود.
فلسطین اما ،کانون ش��ورش و قیامی صرف ًا عربی نبود ،فلسطین سرزمین مقدس مسلمانان و
جایگاه اولین قبله آنان بود ،از این رو از شیوخ االزهر در قاهره گرفته تا آیتاهللهای ایرانی در نجف
و قم و مشهد ،از مسلمانان هند و پاکستان گرفته تا سنگال و دیگر کشورهای آفریقای سیاه ،همه و
همه فلسطین را به نحوی از آن خود و آرمان خود میدانستند که به «غصب» رفته بود.
فلسطین و مبارزه مردم آن از سوي رادیکالیس��م و انقالبیگری جهانی نیز هر چند با تأخیر،
مبارزه علیه بقایای استعمار ،مبارزه علیه سر پل امپریالیسم جهانی در منطقه خاورمیانه و مبارزه
برای ایجاد ویتنامی دیگر در منطقه تلقی گردید.
اگر ویتنام الهامبخش بود و «چه گوارا» انگیزاننده ،فلسطین عالوه بر این دو ،امکانی عملی
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و در دس��ترس بود .تصادفی نبود که از سراسر دنیا از بریگادهای س��رخ ژاپنی ،تا اولترا چپهای
فرانسوی و آلمانی ،از ارتش آزادیبخش ایرلند تا فدایی و مجاهد ایرانی به فلسطین روی آوردند.
بدینسان فلسطین نیز در این سوی جهان به کانون و قلب تپنده دیگری تبدیل شد ،کانونی که
در آن قومیت عرب ،با انترناسیونالیسم اسالمی و انقالبیگری جهانی تالقی کرد و گره خورد.
رویه دیگر گس��ترش چنین رادیکالیس��می نبرد قدرت میان ابرقدرتها و بلوکبندیهای
جهانی بود .بحران شدید درون جهان س��رمایهداری ،حاکمیت محافظهکارترین ،مرتجعترین
و تجاوزکارترین جناحها از جمله نمایندگان مجتمعهای صنعتی ـ نظامی (پنتاگونیس��تها) بر
متنی از مبارزه میان ابرقدرتها عامل مؤثری در رشد رادیکالیسم بود.
این��ان در مداری بس��ته ،یک��ی باعن��وان «خط��ر کمونیس��م» و دیگری باعن��وان «خطر
امپریالیس��م» هرگونه حرکت اس��تقاللطلبانه ،آزادیخواهانه ،اعتدالی و دموکراتیک را مورد
حمله و س��رکوب قرار داده و از این طریق به پوالریزاس��یون و قطبی ش��دن اردوگاهها کمک
میکردند ،پوالریزاسیونی که به نوبه خود باعث تشدید رادیکالیسم میشد.
از این رو اغراق نیست اگر گفته شود که در این دهه ش��بحی سراسر جهان را فرا گرفتهاست،
این شبح ،نه شبح کمونیسم که شبح رادیکالیسم و شبح انقالب است.
انقالب به معنای سرنگونی حاکمیت از چه زمانی در دستور کار مبارزین قرار گرفت؟

در ایران در پی مداخله آشکار بیگانگان در جریان کودتای  28مرداد  1332و شکست جنبش
ملّی و ضد اس��تعماری مردم به رهب��ری دکتر محمد مص��دق و پس از شکس��ت مقدر جنبش
تودهای  15خرداد  1342و آغاز دوران اختناق واس��تبداد س��یاه ،نس��ل جدیدی از مبارزان پا به
عرصه گذاشتند.
نس��لی که شکس��ت را از پدران ب��ه ارث برده ب��ود ،اما شکس��ت را ب��ر نمیتابید .نس��لی
خواه��ان تغیی��رات ،خواه��ان آزادی وعدالتاجتماعی ،نس��لی زخم��ی و مأی��وس از رهبران
س��نتی و محافظهکار و نیز تش��کیالت و رهبران وابس��ته به منافع بیگان��گان و در همانحال
تحتتأثیر رادیکالیس��م جهانی و بخصوص رادیکالیس��م منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا.
غره به دس��تگاه اختناق و ماشین
غره از خاموش نمودن ش��علههای اعتراضّ ،
اس��تبداد حاکم ّ

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

16

ش��کنجه ،غّره از درآمدهای نفتی ،در اوج قدرت و تبختر ،کوچکتری��ن اعتراض و مخالفتی را
تحمل نمیکرد.
فساد و ضعف درونی خود را با پول نفت ،با بریز و بپاش ،با قدرتنمايی و با فعال مایشاءشدن
ساواک در تمامی ش��ئونات زندگی اجتماعی میپوشاند .فس��ادی که همچون موریانه هر روز
صر
بیش از روز پیش حکومت و نماینده آن ،شاه را از مردم دور و دورتر میکرد .شاه در رؤیای اَل َن ُ
الرعب (پیروزی از طریق ترساندن) بود .افس��ون قدرتِ حکومت همچون افسون چشمان مار
بِ ُ
میخواست که پرنده ،قدرت پرواز را از دست بدهد ،میخواست فکر پرواز را در ذهنها بکشد. ...
اس��تبداد راهحله��ای میان��ی را از بین برد .شکس��ت الگوه��ای بومی و داخلی ،شکس��ت
راهحلهای درونگرا و اصالحطلب ،چشمها را متوجه الگوهای خارجی و راهحلهای رادیکال
کرد .الگوهايی که چهبسا قابل انطباق با شرايط بومی ما نیز نبود.

سیاس��ت که «مخالفت» و «اعتراض» جزء جدايیناپذیر آن است از صحنه اجتماع رخت بر
بست .به زمزمههای درگوشی ،به اجتماعات پنهان ،به خانههای تیمی و سرانجام به تشکیالت
و مناس��بات زیرزمینی و مخفی تبدیل ش��د.مرغ ماهیخوار در صدد یافتن و کشتن ماهی سیاه
کوچولو بود و ماهی «سرخ» کوچولو نیز جز با کشتن مرغ ماهیخوار به دریا وصل نمیشد .نبرد
تا آخرین نفس ،تا آخرین نفر و تا آخرین قطره خون ،رؤیای خواب و بیداری نسل ما شد
سنتز چنین فرایندی:

 .1در بخش سنتی مذهب ،تش��کلهای نظیر «هیئتهای مؤتلفه اسالمی» و «حزب ملل
اسالمی» است ،با اقداماتی نظیر ترور حسنعلی منصور نخستوزیر و...
 .2در بخش مارکسیستی گروههای متعدد معتقد به مبارزه مس��لحانه نظیر گروه موسوم به
فلسطین ،گروه «آرمانخلق» و چندین گروه کوچک دیگر و با ادغام چندگروه پیدایش سازمان
«چریکهای فدايی خلق» است.
 .3در بخش ملی ،فراکسیونی از جبهه ملی با مشی مسلحانه است.
 .4و در بخش ملی -مذهبی تولّد «سازمان مجاهدین خلق ایران» است.
دری بسته ش��د .پنجرههايی بازگردید« .اختناق» د ِر فعالیت سیاسی علنی را مسدود کرد ،اما
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رادیکالیسم دریچههای جدیدی را گشود ...سرکوب ،ماهیها را به عمق برد.
بدینسان ماجرا و سرنوشت نسل ما آغاز گردید« ...نسل سه هم پیمان عشق»
در چنين ش��رايطي حنيفنژاد ،محس��ن ،بديعزادگان و ...در جس��توجوي راه جهت تحول
اجتماعي هستند .مشكل اما اینجاستكه استبداد رش��د طبيعي تحول اجتماعي را مانع شده .از
اینرو وظايف چندگانهای بر دوش رهبران و بنیانگذاران سازمان سنگینی میکند .وظايفی گاه
چنان سنگین که فراتراز توان اندیشه و تحمل شانههایشان است.
ـ وظیفه تأسیس و راهاندازی تشکیالت سیاسی ـ نظامی مخفی.
ـ وظیفه تنظیم و تدوین استراتژی مبارزه مسلحانه.
ـ وظیفه آموزش سیاسی و نظامی به افراد تازه عضوگیری شده.
ـ وظیفه تهیه و تدارکات الزم برای اقدام.
ـ ارتباطات سیاسی و اجتماعی برای ورود به مرحله عمل و...
و از همه مهمتر:
ـ وظیفه بسیار مشکل تدوین تئوری راهنمای عمل؛ آن هم در چارچوب اسالم که بدان باور
داشتند .کاری که تا آن زمان صورت نگرفته بود.
ـ فرام��وش نکنیم ک��ه از س��الهايی صحبت میکنی��م که مارکسیس��م ب��ا پیروزیهای
تاریخیاش در روسیه ،چین ،کره ،ویتنام وکوبا و...اندیشه عصيانگر غالب در سطح جهانی است.
ـ در چنین ش��رايطی است که حنیفنژاد بهعنوان یک انقالبی مس��لمان به تأسیس سازمان
مجاهدین خلق همت میگمارد« .که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها».
ـ محتوای حرکت حنیف :بدعت یا کش��ف؟ پایهها و ارکان اندیش��ه او؟ تحوالت پس از ضربه
شهریور . 50سرانجام ماجرای تغییر ایدئولوژی در سال 54و پس از آن موضوع ادامه صحبت ماست.
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باري سنگينتر از توان شانهها
در زمينه ريش�هيابي ضربه س�ال  1354به س�ازمان مجاهدين و جريان تغيي�ر ايدئولوژي و
عوارض بعدي آن ،نظر ش�ما اين بود كه بهتر است به تأسيس س�ازمان هم نگاهي داشته باشيد.
(((

ممكن است بحث را از همينجا شروع كنيد.

در گفتوگوی پیش��ين ش��رايط جهانی ،منطقهای و نیز داخلی را برش��مردم ،اکنون ببینیم،
بنیانگذاران سازمان و بويژه شخص حنیفنژاد چه ویژگیهايي داشتند.
نخست اينكه آنها جوانانی بودند ،پرشور وسرشار از احس��اس مسئولیت ،ديگر اينكه اين
احساس مس��ئولیت در مقابل جامعه ،مردم ،و اقش��ار محروم و زحمتکش بود .ويژگي ديگر اين
بود كه آنها کس��انی بودند که احس��اس مس��ئولیت را صرف ًا در بیان دردها و همدردی لفظی
نمیديدند ،بلكه اهل «عمل» و خواستار تغییر و تحول بودند .تغییر و تحولي اجتماعی؛ تغییری
که خود نیز باید به خاطرآن تغییر کرده و متحول ش��وند .درنهايت آنکه ،آنها مس��لمان بودند
و این همه را در مکتب و اندیشه اس�لامی جس��توجو میکردند و براین باور و اعتقاد بودند که
«اس�لام» به دور از ش��ائبههای خرافی وطبقاتی ،درس��تترین ظرف و صحیحترین پاسخ به
 - 1شاهس��وندي به زندگينامه محمد ،سعيد ،اصغر و عبدي و س��وابق مذهبي ـ مردمي آنان پرداخته كه در كتابهاي
خاطرات آمده است و از تكرار آن خودداري ميكنيم.
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نابسامانیهای موجود است.
البته پیش از آنها بودند کساني که مطالب زیبا و گاه درس��ت گفته بودند ،اما هر يك پس از
مدتی و بنا به داليلی از ادامه راه باز مانده ،یا خانهنشین ش��ده و ترک مبارزه کرده  ،یا به خارج از
کشور رفته مش��غول کار وکسب و تحصیل شده ،یا مأیوس و س��رخورده در انتظار ظهور مهدی
موعود نشسته ویا منتظر تحولی از خارج و از طریق قدرتهای بزرگ بودند و يا اينكه در گوشه
حوزهها به تدریس اصول و مبانی فقه و شریعت و یا طهارت و نجاست و شکيات مشغول بودند.
از نظر حنیفن��ژاد عمل آنها «عمل صالح» نب��ود ،در نتیجه کار آنه��ا ،هرچند از مواضع و
با نیات گوناگون صورت میگرفت ،خالی گذاش��تن صحنه مبارزه و «تسلیمش��دن» بود؛ خواه
تسلیمشدن به قدرت و حاکمیت و خواه به «قضا و قدر».
و او خود اینگونه نبود؛ س��عید نیز تس��لیمپذیر نب��ود .بعدها اصغر بدی��عزادگان هم به جمع
آنها اضافه ش��د و آنان سه هم پیمان ش��دند .آنان گرچه فرزندان شکس��ت بودند ،اما شکست
را برنمیتابیدند .در جس��توجوی «راه» و «رفتن گاه» بودند و مگر معنای کلمه «مذهب» [از
مصدر َذ َه َب  :رفتن] جز این اس��ت؟ پس آنها «مذهبی»هايی بودند با عزمی جزم برای تغییر
جامعه .اگر خود تغییری هم میکنند ،درنتیجه و ناشی از ضرورت حرکتشان است.
در زندگی حنیفنژاد آمده اس��ت که پس از زندان ،مدتها به هر دری زد تا کمک و «راهی»
بیابد .به قم و نزد ش��ماری از روحانیون و حتی مجتهدین رفت ،يا جوابی روش��ن نگرفت و یا از
روشن ضمیرانشان((( شنید که روی پای خود بایستید.
جبههملی در صبر و انتظار بهس��ر میبرد و س��ران نهضتآزادی هم یا در زن��دان بودند یا به
نحوی دیگر طرفدار سیاس��ت صبر و انتظار.در این میان همدلی و همپیمانی س��عید محسن و
بعدها اصغربدیعزادگان ،تنها پشتیبان او بود.
قدرت تحلیل وتفکر تشکیالتی و سازماندهی حنیفنژاد همراه با اندوختههای سیاسی ـ تاریخی
سعید محسن؛ آن دو را به هم نزدیکتر کرد و بهطور مشترک در جستوجوی «راه» برآمدند.
 - 1اشاره به صحبتهاي آيتاهلل بهش��تي در قم به حنيفنژاد و ميثمي (ر.ك :از نهضت آزادي تا مجاهدين ،خاطرات
لطفاهلل ميثمي ،جلد يك)
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آنها پيش از هر چیز تصمیم به جمعبندی گذش��ته و علل شکس��ت گرفتند .در ابتدا تصمیم
گرفتند تا رسیدن به نتیجهای قطعی ،از هرگونه عمل نسنجیده و عجوالنه خودداری کنند .مطالعه،
مطالعه و باز هم مطالعه ،اما نه فقط برای مطالعه .برای دانستن ،دانستنی در خدمت «عمل».
به نظر من این اس��ت وجه تمایز حنیفن��ژاد از ديگ��ر همقط��اران و همدورهایهایش؛ نه
«تسلیم» شدند و نه «عجوالنه» و بدون جمعبندی از شکست ،دست به عمل زدند.
آنها به جای پاسخهای فوری ،خواه از این سو و خواه از آن سو به طرح «پرسش» پرداختند.
بهجای پاسخهای فوری به پرسشهاي جدی پرداختند.
امروزه نیک میدانیم که عمق و گس��تردگی «پرس��ش» اس��ت که در نهایت به پاسخهای
شایسته و بایسته راه میبرد.
وقت حنیفنژاد و سعیدمحس��ن پس از آزادی از زندان (شهریور )42تا شهریور - 44که سال
تأسیس سازمان مجاهدین اس��ت اینگونه میگذرد .آنها با کمکردن ارتباطات سنتی سیاسی
خود ،سر بر آستان دیگری دارند« .خود» مصمم به یافتن «راه» شدهاند .قطع ارتباطات گذشته
بهگونهای است که عدهاي گمان میکنند آنها نیز پی زندگی و کسب و کار خویش رفتهاند.
مطالعه فش��رده و مفصل تاریخ جهان و ایران ،منطقه خاورمیانه و درحد توان و امکاناتشان،
مطالعه در قرآن ،نهجالبالغه و تاریخ اسالم را پی میگیرند.
حاکمیت استبداد و حمایت س��رمایهداری تجاوزگر جهانی به س��رکردگی امریکا و مشاهده
تجاوزات امپریالیس��تی امریکا در ویتنام ،کوبا ،الجزایر و فلسطین ازس��ويی و مشاهده مقاومت
وپیروزی شماری از ملتها ازسوي دیگر ،مشعلهايی فرا راه آنهاست.
درآن ایام و مانند شرايط پس از هر شکس��ت ،بحث روز مبارزان و روشنفکران ،شرايط عینی
و ذهنی مبارزه ،وجود یا عدم وجود شرايط مناسب ،آمادگی و یا عدم آمادگی مردم و البته پس از
آن ،شيوه و شکل مبارزه است.
مش��كل اما اینجاست كه اس��تبداد جلوي رش��د طبيعي تحول اجتماعي را گرفته است .انقطاع
تاريخي مانع انتقال درس��ت و همهجانبه تجربیات و دستاوردهاست .دسترسی به تجارب جهانی و
پس از آن بومیکردن آنها نیز به آسانی امکان پذیر نیست .آنها ميبايد بسياري از چيزها را از پايه
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بسازند و اين كار ساده و آساني نبود .تجاوزات امپریالیستی و موفقیتهای جنبشهای مارکسیستی
هم مبارزه را از ابعاد ملی خارج کرده و هم به آن بُعدی جهانی و ایدئولوژیک داده است.
به نظر من ،در چنان شرايطي حنیفنژاد ،بهعنوان يك انقالبی مسلمان و کسی که خواستار
تغییر وضع موجود اس��ت با موضوعات وپرس��شهايی روبهرو میش��ود که ت��ا آن زمان برای
نیروهای مذهبی کمتر مطرح بوده است.
پیش ازآن ،نیروهای مذهب��ی امر مبارزه و تبع��ات آن نظیر زندان رفت��ن و محرومیتهای
ناشی از آن و حتی کشتهشدن را «ادای وظیفه» ،مانند نماز و روزه میدانستند و خود را مأمور به
تکلیف میدانستند.
از آنان گروهی بر این گمان بود که ب��ا ویرانی میخانه و ...و یاحذف ف�لان مقام دولتی مانند
شاه ،ریشه فساد کنده شده و ملت راحت خواهد شد.
در هیچی��ک از این نحلهها برنامهریزی و س��ازماندهی مب��ارزهای طوالنیمدت ،مبارزهای
که مراحل رشد و گسترش آن بهطور نس��بی مشخص باش��د و از همه مهمتر مبانی تئوریک و
اعتقادی مشخصي داشته باشد وجود نداشت.
از این نظر ،تاریخ مب��ارزات نیروهای مذهبی ای��ران در دوران معاصر ،در ای��ن زمینه وامدار
حنیفنژاد است .حتی کسانیکه اندیش��ه او را برنتابند و بر او انتقاداتی داشته باشند ،نمیتوانند
راهگشايی او در این زمینه را منکرشوند.
دستاورد مطالعات اولیه چیست؟

با توجه به شکست مبارزات پیش��ین و گفتمان غالب جهانی در آن روزگار آنها به نتایج زیر
میرسند:
1ـ علت اصلی شکس��ت مبارزات گذش��ته ،نه در عدم آمادگی تودههای م��ردم ،بلکه در اثر
نبودن شرايط ذهنی مناسب (فقدان رهبری ذیصالح) است.
2ـ مبارزه و شرايط آن پیچیده ش��ده ،ولی رهبری پیچیدگیهای الزم را بهدست نیاورده ،از
اينرو اشکال و شیوههای مبارزه متناسب با شرايط اجتماعی نبوده است.
3ـ از درون نتیجهگیری باالست که مبارزات پارلمانتاریس��تی و رفرمیستی سابق رد شده و
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شیوه مبارزه قهرآمیز و مسلحانه پذیرفته میشود.
4ـ مبارزات گذشته بهطور عمده فاقد سازماندهی و تشکیالت انقالبی متناسب بوده است.
 5ـ مبارزان گذش��ته ،بهطور عمده مب��ارزه را بهعن��وان کار اصلی و حرف��های خود انتخاب
نکردهبودند.
6ـ بامب��ارزه بهمثابه یک فن که طبع�� ًا دانش خاص خ��ود را دارد برخورد نش��ده و در نتیجه
مبارزات فاقد یک استراتژی و خطمشی مشخص بوده است.
 7ـ و از همه مهمتر ،مبارزات گذشته مکتبی و ایدئولوژیک نبودهاست.
از درون این جمعبندی است که نتایج زیر حاصل میشود:

1ـ مردم آمادهاند ،ما باید آماده شویم.
2ـ مبارزه مسالمتآمیز به پایان رسیده ،باید مسلحانه وارد میدان شد.
3ـ باید تشکیالت و سازمان انقالبی تأسیس کرد.
 4ـ مبارزان باید تمام وقت و حرفهای شوند.
 5ـ مبارزه باید مکتبی و تودهاي و در چارچوب یک مکتب باشد.
جمعبندی يادشده و نتایج آن در نخستین جزوه و نوشته س��ازمانی بهنام «مبارزه چیست؟»
منعکس میش��ود .در این جزوه ازجمل��ه در «تعریف مب��ارزه» (کاری که پيش از آن ازس��وي
نیروهای مذهبی صورت نگرفته است) میخوانیم که:
1ـ مبارزه عبارتست از برداشتن سد راه تکامل بشریت.
2ـ سد اصلی راه تکامل در مرحله کنونی را امپریالیزم جهانی به سرکردگی امپریالیزم امریکا
میشناسیم.
3ـ تکامل با وجود سلطه امپریالیزم امکان پذیر نیست .
4ـ به همین دلیل مب��ارزه در عصر کنون��ی را رهايی ملته��ا از چن��گال امپریالیزم تعریف
میکنیم.
5ـ مبارزه فن است و اتفاق ًا یکی از پیچیدهترین فنون بش��ری باید بهشمار آورده شود؛ چون
سروکار آن با جوامع انسانهاس��ت ...علم مبارزه عبارت اس��ت از علم رهايی ملتها از چنگال
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امپریالیزم....
از توضیح یکایک کلمات به کار رفته در متون باال و بخصوص «تکامل» و «راه تکامل» که
از حوصله این گفتوگو خارج اس��ت در میگذرم و تنها به این اکتف��ا میکنم که تدوین و تبيین
چنین مقوالتی کاری بس پ��ر زحمت و مضمون کار گروه ایدئولوژی بود که تحت سرپرس��تی
حنیفنژاد تشکیل شد.
خود شما در زمانی که به عضویت سازمان درآمدید و این آموزشها را میدیدید چه احساسی
داشتید؟

بهعنوان کس��ی که در آن س��الها در معرض «آموزش» چنان جمعبندیهايی بودهام باید
اعتراف کنم که در فضای خموشی ،رکود ،سکون و بیعملی آن سالها ،نتایجی چنین مدون از
مبارزه ،که باعث پیوند یافتن عمل وسرنوش��ت فرد مبارز به جریان کلی تکامل بشری و جهانی
و البته الهی میشد ،سرنوشتی که ازس��ويی با یاران حسین در کربال محشور میشوی و ازسوي
دیگر با تمامی مبارزات بشریت در هرگوش��ه جهان پیوند عمیق برقرار میکنی؛ سرنوشتی که
ازسويی وارث آدم و از دیگر س��و پرچمدار نهضت جهانی محرومان «و نرید ان نمن علیالذین
استضعفوا فیاالرض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» (قصص )5:است ،بهراستی چشماندازی
پر شور در برابر هریک از ما میگش��ود؛ چشماندازی که بر اساس آن گذش��تن از تمام هستی و
جان در راه آن ،کمترین بها و سادهترین کار و بسا گوارا بود.
در ضمن چنان آموزشهايی ما را نهتنها در مقابل مارکسیزم خودکمبین نمیکرد ،بلکه وقتیکه
به آن ایام بر میگردم بنا به نقطهقوتهای تفکر مجاهدین که پیش از این به شماری از آنها اشاره
کردم ،خود را در موضعی باالتر و بهاصطالح چپتر از آنها میدیدیم .از دیگر نوش��تههای اولیه
سازمان ،جزوه «چشمانداز پرشور» بود که به مقوالتی که اشاره رفت میپرداخت.
رمز اقبال مردمی و روی آوردن جوانان و شمار قابلتوجهی از روحانیون معتبر و شناختهشده
به سازمان در آن سالها ـ عالوه بر شناخته شدگی افراد ـ جز این نبود.
پيش از ادامه بحث الزم اس��ت اش��اره کنم که درح��ال حاضر ،نگاه من ،ب��ه مطالب فوق نه
اعتقادی و یا تشکیالتی ،بلکه نگاهی تاریخی است .تذکر این نکته نیز ضروری است که گرچه
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س��بک کار آنها در میان نیروهای مذهبی آن زمان نوعی نوآوری اس��ت ،ولی حاکمیت روحیه
قوی «ارادهگرايی» و«نخبهگرايی» در مقابل واقعیتهاي سرس��خت تاریخی و طبقاتی و نیز
تاثیرپذیری از فضای مبارزات جهانی و ...درآن به روشنی مشهود است.
از «چشمانداز پرشور» و سهولت عضوگیری گفتید؛ پس مشکالت کار در کجا بود؟

چش��مانداز بهراس��تی پرش��ور بود .عضوگیری هم باوجود مش��کالت امنیتی و تشکیالتی
سالهای مخفیكاری ،گرچه سخت ،ولی به هر حال عملی بود .مشکل پس از آن بود .همانکه
خواجه شهر ما میگوید« ...که عشق آسان نمود اول ،ولی افتاد مشکلها»...
مش��کل در وظايف س��نگین و چندگانهاي بود که ش��انهها تاب تحمل آن را نداشت :تدوین
ایدئولوژی ،مکتب و همزمان راهاندازی تش��کیالت مخفی جهت مبارزه مسلحانه و با الزامات و
نیازهای عملی آن.
اگر امروزه به این کار نگاه كنيم ،حتي با امكانات يك نظام و حكومت هم امكانپذير نيست.
چرا راه دور برویم .به همین سالهای پس از انقالب بهمن نگاه کنید و ببینید طی سالهای
گذش��ته چقدر کار آکادمیک و گروهی که بتواند به امر تدوین ،تبیین و پیافکنی نظام عقیدتی
مدون بینجامد صورت گرفته است .کارهای پراکنده و فردی کم صورت نگرفته ،اما حرکتی که
جامعیت مکتبی داش��ته و بیانگر نظامی ارزشی در باره مقوالت اساس��ی جهان ،جامعه ،تاریخ و
انسان باشد خیر.
در آن زمان گروهي كوچک درحالیکه در معرض ضربات س��اواک بود میخواس��ت این بار
بزرگ را به منزل برساند.
من گاهیاوقات که میخواهم به پسرم و یا جوانهای خانواده نهیب زده و بگویم باید اهداف
بزرگ داشته باشید ،میگویم :ما چند ده نفر بودیم و میخواستیم شاه و حتي امپریالیزم امریکا را
ن وقت شما...
سرنگون کنیم ،آ 
اول رؤیاهای ما بود .به آنها نمیگویم که
من اما به آنها نمیگویم که آن هدف اولیه وگام ِ
تحقق جهانی جامعه آرمانی ،هدف ما بود.
ش��ايد يكي از داليل ضربههاي وارده به سازمان مجاهدين در س��الهای  50و پس از آن
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در ماجرای  ،1354همین بار س��نگین و متضاد اهداف تعیینشده بود :از سويی خطمشي مبارزه
مسلحانه و ازسويی دیگرتنظیم و تدوین ایدئولوژی.
به بیانی دیگر؛ هم محقق اندیش��مند و هم چریک انقالبی .آن هم در جامعه اس��تبدادزدهای
که کمترین پاسخ حاکمیت به مخالفان ،زندان است و داغ و درفش.
آیا گروههای مارکسیستی هم با چنین مشکالتی روبهرو بودند؟

البته وضعی��ت گروههاي ماركسيس��تي کام ً
ال متف��اوت بود.آنه��ا وظیفه احی��ا و یا ایجاد
چارچوبهاي ايدئولوژيك را نداش��تند .این کار توس��ط مارکس و دیگرانی ک��ه کار وی را پی
گرفتند ،صدس��ال پیش از آن صورت گرفت��ه بود .میت��وان گفت حداکثر وظیف��ه گروههای
مارکسیس��ت ،انطباق ماركسيس��م با ش��رايط بومی و ميهني بود .اگر گروهي در اين حد موفق
ميشد ،در واقع پيروزي بزرگي بهدست آورده بود .با این حال ميبينيم بسياري از آنها و ازجمله
درکشور خودمان توانايي چنین انطباق فعالی را هم نداش��تند وگاه تمامی تالششان تراشیدن و
تطبیق ش��رايط عینی و بومی ،بهگونهای که در قالب تئوریهای کالس��یک جای گیرد ،بود .به
همين دليل به جرأت ميتوانم بگويم كار بنيانگذاران و افراد سازمان در آن سالها ،در مقايسه با
جريانهاي ماركسيستي ،کاری بس سنگينتر و به همین دلیل جدیتر بود.
بنیانگذاران با پذیرش مبارزه بهعنوان علم رهايی بش��ر ،با پذی��رش قانونمندیهای تکامل
طبیعی و در پي آن تکام��ل اجتماعی ،با پذیرش تئ��وری ارزشاضافی و مقوله نفی اس��تثمار ،با
پذیرش روش ش��ناخت دیالکتیکی و ...با پذیرش توانايی اس�لام به عن��وان ایدئولوژی راهنما
وراهگش��ای طبقات محروم(کارگران و دهقانان)پای در راهی گذاش��تند که خود آن را «احیا» و
زدودن زنگارهای تاریخی ،خرافی و طبقاتی از دامان اسالم و«کشف» اسالم اصیل میدانستند.
به زبان امروزی ،آنها قرائت جدیدی از اسالم را مطرح میکردند که به باورآنها پاسخگوی
نیازهای مبارزه سیاسی ،نظامی و انقالبی زمان خودشان است( .اسالم سیاسی انقالبی)
روشن است که قرائتی چنین چند پهلو ،وقتی با شناخت نسبت ًا صحیح از شرايط بومی ،سنت
و فرهنگ ملی و همزمان با شجاعت و از جانگذشتگی و اقدامات عملی همراه شود ،مورد اقبال
بس��یاری از افراد و الیههای اجتماعی قرار میگيرد .در همان حال که از س��وی دیگر گروهها و
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الیههای اجتماعی نیروهای مذهبی اگر نگویم «ارتداد» دس��تكم بهعنوان «بدعت» شناخته
میشود .چنین است فضاي سالهاي اولیه بنيانگذاري سازمان.
اگر نهضتآزادی به رهبری بازرگان ،طالقانی و سحابی در اطالعیه اعالم موجودیت ،خود را
«ملی» و در عین حال «مذهبی» و مسلمان میداند .بنیانگذاران مجاهدین بهعنوان نیروهای
جوان و رادیکال نهضتآزادی باپذیرش اندیش��ه نفی استثمار(سوس��یالیزم) تش��کیالتی را بنا
نهادند که بر سه پایه اصلی؛ «اسالم»« ،سوسیالیزم» و «ناسیونالیزم» استوار بود.
آنها خود را مسلمانانی انقالبی ،ميراثدار مبارزات ملي از ستارخان و میرزاکوچک تا مصدق
و فاطمی و درعین حال پیرو و ميراثدار عدالت خواهي اجتماعي صدر اس�لام ،در هیئت علي،
ابوذر غفاري و حسینبن علی میدانستند.
بدینگونه اس��ت که محصول فكري و دس��تاورد نظري س��ازمان مجاهدين از بنیانگذاری
درسال  44تا ،50جهش و نگاهي انقالبي و دگرگونكننده در تمامي مقوالت و مفاهيم سنتی و
رایج ديني داشت.
این نگرش است که عالوه بر جوانان مسلمان ،توجه شمار قابلتوجهی از روحانیون مبارز و
بهطوركلي كساني كه خواستار حضور دين در صحنه اجتماع و مبارزه اجتماعي هستند را جلب و
جذب میکند.
در آن ایام،كافي بود س��ورهاي از قرآن مانند س��وره توبه یا س��وره محمد یاس��وره انفال و یا
خطبهای از نهجالبالغه را تفس��ير كنيم ،نوع نگرش و نحوه ورود و نتیجهگیری چنان جذاب بود
که مخاطب را حتی اگر سابقه روحانی هم داشت جلب میکرد.
و این همه با صداقت و اعتق��اد ،و نه عوامفریبی و نفاق انجام میش��د .اینگونه نبود که ما به
اسالم باور نداشته و به اصطالح مفاهیم دلخواه خود را عالم ًا و عامداً بر قرآن حمل کنیم.
نه! تش��خیص این بود که هس��ته اصلی و جوهری تعالیم قرآن همین است که ما میگويیم،
مابقی رس��وبات جاهلی (به گفته مرحوم طالقانی اس��رائیلیات ،يوناني��ات و زنگارهای طبقاتی
قرون و اعصار است که بر آن نشسته.
این همان نبود که رژیم شاه با عنوان «مارکسیستهای اسالمی» تبلیغ میکرد؟
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چرا .البته رژیم شاه ،این اصطالح را پس از س��ال  50وضع کرد .هدف این بود که گفته شود
افراد س��ازمان نه مسلمان که مارکسیس��ت هس��تند ،منتها برای فریب و جلب توجه تودههای
مسلمان به آیات قرآن و نهجالبالغه متوسل میشوند.
البته همه ميدانيم که ادعاي «ماركسيس��تهاي اس�لامي» واقعي نب��ود .تمام افرادي كه
به عضويت سازمان درآمدند ،البته با ش��دت و ضعف خاص خود ،دغدغههاي مذهبي و مردمي
داش��تند .من حتی به جرأت ميگويم« ،تقي ش��هرام» ك��ه بعدها نفر اصل��ي و پرچمدار تغییر
ایدئولوژی ش��د ،در گذش��ته فردي با اعتقادات مذهبي بود و برخالف تصور رایج مارکسیستی
نبودکه در سازمان و سطح رهبری آن نفوذ کرده باشد.
من گواهي ميدهم كه تقي ش��هرام هم از جواناني بود كه با انگي��زه مذهب ،حركت خود را
آغاز كرده بود در باره او وکارهایش بیشتر خواهم گفت.
گفتم که نگاه بنیانگذاران به دین ،مبارزه ،علم و علوم اجتماعی ازجمله مارکس��یزم ،جهشي
و انقالبی بود .آن نوع نگاه وقتي با كار دستهجمعي و س��ازمانیافته در راستای مبارزه اجتماعی
همراه ميش��د ،روز به روز حیطههای جدیدتری را در پیش روی خود مییاف��ت و متقاب ً
ال تأثير
گستردهتري پيدا ميكرد.
در فاصله دوس��ال اول  44تا  46دو هدف عمده پیش روی بود :الف ـ کس��ب صالحیت الزم
در زمینه تئوریک (اعم از سیاسی ،ایدئولوژیک ،تشکیالتی و امنیتی )...ب ـ کسب ويژگيهای
انقالبی و مبارزه با ويژگيهاي غیرانقالبی از طریق خودسازی مستمر.
آموزشهای تئوریک بهطور کلی چهار زمینه اساسی را شامل میشد:
1ـ آموزشهای ایدئولوژیک بامحوریت قرآن و نهجالبالغه ،تفس��یرهای گوناگون ازجمله
تفس��یر پرتوی از قرآن آیتاهلل طالقانی ،تاریخ صدر اس�لام و نبرده��ای حضرت محمد(ص)،
تقریب�� ًا تمام کتابه��اي مهندس ب��ازرگان ،کتابه��اي آي��تاهلل مطهری ازجمله انس��ان و
سرنوشت ،بیست گفتار و...
2ـ آموزشهای سیاسی ـ اجتماعی و توان تحلیل سیاس��ی(تاریخ جهان و ایران ،کتابهاي
متعدد درب��اره تاری��خ اس��تعمار و امپریالیزم ،تاریخ مش��روطه و تاریخ مش��روطه کس��روی،
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جنبش تنباک��و ،س��ردارجنگل ،میراثخوار اس��تعمار ،الجزایر و مردان مجاهد ،شورش��گری و
ضدشورشگری ،جنگ ش��کر درکوبا نوشته ژان پل س��ارتر ،درباره فلس��طین ،ترجمه هاشمی
رفسنجانی و دهها کتاب و نوشته دیگر)
3ـ آموزشهای اقتصادی (ان��واع کتابهاي اقتصادی ازجمله اقتص��اد پورهمایون ،اقتصاد
دول معظم ،عقاید بزرگترین علمای اقتصاد ،دو جلد تاریخ دیپلماس��ی ،کتاب س��یاه گرسنگی،
انسان گرسنه ،توسعهنیافتگی و بسیاری دیگر)...
4ـ آموزشهای تشکیالتی ـ امنیتی برای مقابله با پلیس(انواع جزوههای مربوطه)

عالوه برآن مجموعهای از جزوهها وکتابهاي تهیه ش��ده توسط خود سازمان محصول این
دوران است که فهرستوار شماری از آنان را برمیشمارم:
مبارزه چیست؟ چشمانداز پرش��ور ،روش و شیوه تحلیل سیاسی ،تفس��یر سوره توبه ،تفسیر
سوره محمد ،تفسیر سوره انفال ، ،تفس��یر خطبههای متعدد نهجالبالغه ،سیمای یک مسلمان
راستین(امام حسین) ،اقتصاد به زبان ساده ،شناخت ،تکامل و راه بشر و راه انبیا.
اگر به دستاوردهاي سازمان در آن نگاهكنيم میبینیم اگرچه درحد خود و برای مقطع زمانی
خود کاری بس��یار جدی و میتوان گفت بزرگ بود ،اما وقتی در مقایس��ه با نیازهای واقعی یک
«مکتب» به معنای واقعی کلمه نگاه کنیم میبینیم کار بس��یار کمی صورت گرفته است .اجازه
دهید بهگون��های دیگر فرمولبندی کنم؛ جه��ش فکری «الزم» صورت گرفت��ه بود [الزم در
مقابل کافی است و نه از باب ضرورت] ،ولی زمان و وقت «کافی» و نیز انرژی کافی مهیا نبود و
اساس ًا در مدت زمان معین و محدود آن هم آن زمان امکانپذیر نبود.
با نوشتن چند جزوه و كتاب ميتوان در محدوده چند ده و یا چند صدنفر تحول ايجاد كرد ،اما
اگر قرار باشد تحول ،بازتاب گسترده اجتماعی و ماندگاری داشته باش��د احتیاج به زمانی بسیار
طوالنیتر و رنج و تحقیق بسیار بیشتر است و با چند سال امكانپذير نيست.
برای اینکه اندیشهای قابل عرضه در هیئت و قد و قواره «مکتب» باشد زمان و زحمتی بسیار
بیشتر از آن الزم است .بر انديشههاي بزرگ ،چه آنها که منشأ زمینی دارند و چه آنها که منشأ
آسمانی ،هم سالهای بسیار وگاه صدها سال زمان گذش��ته و هزاران نفر روي آن كار كرده اند
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تا به صورت «مكتب» درآمده اس��ت .در مورد اندیش��ه و نوآوری مجاهدين ،اين فرصت مهيا و
اساس ًا به دليل اشتغال چند وجهي سازمان ممکن نبود .نمونهای زمینی را مثال بیاورم:
اندیشه مارکس و آنچه که بعدها مارکسیزم نامیده شد ،نمونه روشنی از این ماجراست:
1ـ مارکس بنا به تأيید بسیاری از معاصرانش نابغهای در رشته خود بود.
2ـ درحیات خود بیش از صدها اثر ماندگار بهجای گذاش��ت .درکمون پاریس و جنبشهای
فکری و کارگری زمان خود فعال و نظرات رادیکالش درباره نابودی نظام سرمایهداری علنی و
روشن بود.
3ـ حکومتهای آن روز اروپا او را باوجود ش��رکت در کمون پاریس و بیان بس��یاری نظرات
رادیکال به پای چوبه دار و تیرباران نفرستادند ،حداکثر تبعید بود.
4ـ از مددرس��انی فکری و مهمتر از آن مددرس��انی مالی انگلس برخوردار بود که در غیر این
صورت از تأمین نيازهاي اولیه خود و خانوادهاش نیز ناتوان بود ،چه رس��د به تحقیق و مطالعه و
نوشتن کتاب کاپیتال.
5ـ بدون اغراق دهها هزار كتاب خواند و نوشت اما ،در پایان عمر خود چنین میگوید« :همه
آنچه من میدانم این است که من مارکسیست نیستم ،خدا مرا از شر دوستانم حفظ کند!» این را
کسی میگوید که  63سال عمر کرد.
6ـ به نظر م��ن کار اصلی و بزرگ مربوط به اندیش��ه مارکس و تش��ریح و توضیح آن پس از
تأسیس اتحاد جماهیر شوروی و توسط هزاران آکادميسین دنبال شد.
بد نیست گریزی هم به کش��ور و تاریخ خودمان بزنیم وازخود بپرسیم و ببینیم که آثار بزرگ
و ماندنی تاریخ و ادبیات ایران که این همه ما و ش��ما به آن مینازیم و افتخار میکنيم ،از دیوان
حافظ گرفته تا گلس��تان و بوستان س��عدی و دیوان مولوی و صدها رساله و س��فرنامه و از همه
شاخصتر و مهمتر شاهنامه فردوس��ی که گاه تمامی عمر نویس��ندگان صرف آن شده ،اگر به
شکلی از اش��کال مورد حمایت مادی و معنوی فالن حاکم وس��لطان وقت قرار نمیگرفت آیا
اساس ًا امکان بهوجود آمدن داشت؟ این را برای تلنگرزدن به یکجانبهنگری انقالبی گفتم.
در مورد مجاهدین مشكل «مطلقکردن عمل» وقتی مضاعف میشد كه بدانيم بر اين باور
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بودند و هنوز هم در سازمان كنوني مجاهدين كه آقاي رجوي رهبري آن را به عهده دارد بر اين
باورند كه كساني حق اظهارنظر و تدوین ایدئولوژی را دارند كه دستی برآتش داشته و در صحنه
عمل حضور داشته باشند و در ارتباط تشكيالتي با او باشند .اصطالح در «جریان عمل به فالن
نقطه رس��یدن» بیان رایجی بود که بعدها در تحول ایدئولوژیک توس��ط تقی شهرام نیز بسیار
بهکار گرفته شد.
شهرام مدعی بود ،س��ازمان در جریان عمل و در جریان مبارزه به مارکسیزم رسیده است و از
این نظرخود را یک س��ر و گردن از فدايیان خلق باالتر میدانست ،زیرا آنها بهطور تئوریک و با
مطالعه ،به مارکسیزم رسیده بودند اما ایشان در جریان و کوران عمل .عمل مسلحانه و انقالبی
چندین ساله!! البته جدا از نادرستی ادعا ،او نام سازمان را بهعنوان اسم مستعار خود بهکار می برد
که در گفتوگوی بعدی به آن خواهم پرداخت.
آيا آن موقع عمل خاص مد نظر بود ،يعني عملي اسلامي  ،مسلحانه که تابع تشكيالت خاصي
باشد؟

بله ،مقصود من اين بود كه بگويم معتقد بوديم هركس��ي نميتواند اس�لام را بفهمد ،كسي
ميتواند اس�لام اصيل را بفهمد كه خودش در صحنه عمل باش��د و بهاصطالح دستی بر آتش
داشته باش��د .عمل هم عمل اجتماعي بود .به بیان دیگر اس�لام مجاهدین اولیه اسالم سیاسی
و انقالبی بود .اين نگرش موجب ش��د كه در عمل خود را از مدار تأثيرپذيري طيف وس��يعي از
انديشمندان از هر دستهاي كه باشند خارج كنيم ،چون آنها اهل عمل نبودند.
حال آنکه اس�لام ،تنها سیاست نیس��ت ،اخالقیات ،فلسفه ،ش��ریعت و طریقت نیز هست و
صدها بلكه هزاران نحله ،جریان و مشرب مدعی اس�لام باوری هستندکه من فکر میکنم اگر
نگويیم همه ،ولی طیف وسیعی در این گفته خود صادق و جدی هستند.
به نظر من خطا هم نمیگویند ،زیرا اسالم همچون یک مکتب با سابقهای هزار و پانصدساله
طی قرون و اعصار ،چنان پر پهلو و چندین و چندجانبه ش��ده است که هرکس با گوشهای از آن
تماس گرفته و تصویر خاص خود را دارد (مانند داس��تان فیل مولوی) .البته بحث درباره اسالم و
ماهیت آن طی قرون و اعصار از محدوده صالحیت و شناخت من بیرون است و این کار را اسالم
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شناسان و کسانی که صالحیت دارند پی گرفته و خواهند گرفت.
مقصود این اس��ت که از نظر مجاهدین آن تئوری که در خدمت عمل نباشد به درد اتاقهای
در بس��ته میخورد تا برای اجتماع .ما نهضت محمدی را در جهت تغییر اجتماع میدانس��تیم و
اساس ًا دین و اعتقاد را نیز .خوب است به متون اصلی سازمان مراجعه دهم:
نخس��تين جمله «کتاب ش��ناخت» ذیل اهمیت و ضرورت شناس��ايی صحیح چنین است:
شناسايی صحیح منشأ «عمل» و «اقدام» صحیح است.
و در پاسخ پرسش مطرح ش��ده؛ «چه وقت زندگی برای ما معنی و مفهوم اصیل و واقعی پیدا
میکند؟ چه وقت نیروها و استعدادهایمان تباه نخواهدشد؟» چنین پاسخ میدهد« :موقعی که
جهان ،تاریخ و اجتماعمان را بهطور صحیح بشناسیم و موضع خودمان را در جهان تعیین كرده،
خواست آفرینش را مشخص کنیم و سپس رسالت انسانی خود را شناخته و در تحقق آن شرکت
نمايیم ،این است رمز موفقیت در زندگی».
نگاهي به سير تحول انديشه و فكر در جوامع بشري ،ما را به اين رهنمون ميكند كه بسياري
از متفكران و انديش��مندان بودهاند كه خود ش��خص ًا دس��تاندركار تحول اجتماع��ي نبودند ،با
تحوالت اجتماعي غیرمستقیم و از طريق مطالعه برخورد داشتند ،اینان همچنین نقطهنظراتي
را مطرح کردند كه بعدها منشأ تحوالت بزرگ اجتماعي و سیاسی شد.
من ،جدا از مطل��ق و منحصر به فردکردن روش مبارزه مس��لحانه ،نقطه ضعف اوليهاي را در
پايهگذاري،آن بار چندجانبه سنگيني كه رهبران سازمان بر دوش خود گذاشتند ،میدانم.
با تش�کر از ش�ما .درگفتوگوی بع�دی به ماجراهای ضربه ش�هریور ،50دس�تگیری بيش�تر
کادرهای رهبری ،ورود سازمان به صحنه عمل مسلحانه ،پيامد و نتایج آن ،مناسبات درون سازمانی
در این دوران (دموکراتیک یا غیر دموکراتیک) و ماجرای تغییر ایدئولوژیک و چگونگی آن بپردازيد.

حلقه مفقوده در زنجیره تکاملی مجاهدین
تالش برای سزارین اجتماعی توسط چریک و مجاهد
در دو گفتوگوی پیش�ین ،ش�رایط بینالملل�ی ،منطقهای و داخل�ی ایران در زمان تأس�یس
س�ازمان مجاهدین خلق و مراحل اولیه پیدایش آن را ش�رح دادید ،اکنون ممكن اس�ت به ادامه
ماجرا بپردازیم.

«مرحله اول» تأس��یس س��ازمان در مح��دوده زمان��ی س��الهای  44تا  46اس��ت که در
گفتوگوهای پیش��ین به آن پرداختی��م .در پايیز س��ال  46و در پی تدوین ش��مار قابلتوجهی
مطالب ،نظرخواهی عمومی در سازمان صورت گرفت .جمعبندی و نتایج آن نظرخواهی که در
واقع آغاز «مرحله دوم» در حیات سازمان بود بهصورت زیر خالصه میشود :
الف ـ تشکیل گروه ایدئولوژی ،به منظور تدوین متون اعتقادی برای آموزش کادرها.
ب ـ تش��کیل گروه روستايی ،بهمنظور شناس��ايی روس��تاهای ایران ،مشخصکردن بافت
اقتصادی ـ اجتماعی روستاها و زمینههای سیاسی ـ مبارزاتی آنجا.
پ ـ کوتاه و مختصرکردن برنامههای آموزشی بهمنظور تس��ریع در عضوگیری و گسترش
تشکیالتی.
ت ـ تش��کیل خانههای جمعی به منظور برخورد فعالتر و نزدیکتر میان اعضا و مسئوالن و
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نیز ایجاد روحیه و انضباط تشکیالتی. ...
از تشریح یکایک موارد باال صرفنظر کرده و به بخشی که بیشتر مد نظر است میپردازم.
از دیگ��ر نتای��ج نخس��تين جمعبن��دی دوس��اله ،مأمورنم��ودن گروه��ی از زبدهتری��ن
کادرهای س��ازمان جهت تدوی��ن اس��تراتژی مبارزاتی س��ازمان اس��ت .برای ای��ن منظور،
در اواخ��ر س��ال  47و در پ��ی سهس��ال کار م��داوم و فش��رده تش��کیالتی و مطالعات��ی،
 16نف��ر از کادره��ای س��ازمان ب��ه م��دت  8م��اه در گروهه��ای  4ت��ا  5نف��ره ب��ه مطالع��ه
و بح��ث پیرام��ون تدوی��ن خطمش��ی و تعیی��ن خط��وط راهب��ردی انق�لاب و مب��ارزه
مس��لحانه مورد نظر س��ازمان ب��ر آمدن��د .ورود ب��ه «مرحل��ه تدوی��ن خطمش��ی» در واقع
خاتمهیافت��ه تلقیک��ردن مرحل��ه اول ،یعن��ی «تربی��ت کادره��ای همهجانب��ه» ب��ود.
حاصل  8ماه تالش و مطالعه این  16نفر بهطور خالصه چنین است:
1ـ ایران کشوری است زیر س��لطه امپریالیسم جهانی بویژه امپریالیس��م امریکا و به لحاظ
اقتصادی تحت کنترل سرمایهداری وابسته ( ُکمپرادور) است.
2ـ اصالحات ارضی شاه بهطور مقطعی (تاکتیکی) از بروز پتانسیل انقالبی در روستا جلوگیری
کرده ،بنابراین شروع مبارزه مسلحانه از روستا مانند چین ،ویتنام و یا کوبا امکانپذیر نیست.
3ـ رژیم ایران ،رژیمی پلیس��ی ـ نظامی اس��ت و نه برعکس ،یعنی قدرت و ثبات سیاسی آن
ناشی از عملکرد و سلطه نیروهای امنیتی و بویژه ساواک است تا سلطه نظامیان برکشور.
4ـ چهره رژیم در اثر مبارزات پیش��ین مانند ش��هریور  28 ،1320م��رداد  1332و باالخره و
مهمتر از همه  15خرداد ( 1342بهمثابه گورستان ناسیونال ـ رفورمیسم) برای مردم روشن شده
و گروه پیشتاز نیازی به شناساندن چهره و ماهیت واقعی رژیم ندارد.
5ـ برای تودهایکردن مبارزه باید س��د یأس و ترس که جو پلیس��ی و امنیتی در میان مردم
بهوجود آورده ،شکسته شود.
به بیان دیگر تور پلیس��ی مانع پیوس��تن مردم به پیشاهنگ میشود .شکس��تن سد یأس و
پارهنمودن تور پلیسی تنها در پرتو عمل مسلحانه امکانپذیر است.
6ـ فرهنگ ملی :اسالم و بویژه تشیع بهدلیل پيشينه و س��نتهای انقالبی و مبارزاتی (مانند
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قیام امام حسین) جایگاهی ویژه در نزد تودههای مردم دارد (قدرت ديني بسیجکنندگی).
7ـ بهدلیل باالبودن آگاهی های مبارزاتی در ش��هرها بويژه از مش��روطیت به بعد ،ش��رایط
شروع مبارزه در شهرها مهیاتر از روستاهاست .از اينرو شروع مبارزه میبایستی از شهر صورت
گیرد ،تنها در شهرهاست که میتوان با ضربهزدن به تور پلیسی ساواک ،مبارزه را گسترش داد.
8ـ پس از پارهشدن تور پلیس��ی در شهر ،سازمان پیشتاز با بهدس��تآوردن پایگاه اجتماعی،
«تثبیت» شده و مبارزه در شهر تودهای میشود.
9ـ مرحله بعد بردن مبارزه به روستاهاست.
10ـ پیروزی نهايی از راه تش��کیل ارتش آزادیبخش و جنگ چریکی روس��تایی امکانپذیر
است ،در نتیجه پس از بردن مبارزه به روستا تشکیل چنین ارتشی ضروری است.
و س��رانجام «تنها» از راه یک ارتش خلق��ی و تودهای اس��ت که امکان رویاروی��ی با رژیم
سلطنتي وابسته وجود دارد.
درست دهسال پس از این جمعبندی ،جامعه ایران شاهد جنبشی بود که سرانجام به پیروزی
انقالب بهمن  57انجامید .جنبش مردم ب��ه رهبری آیتاهلل خمینی ،نادرس��تی و در عین حال
درستی «شماری» از نظرات فوق را نشان داد.
مقصودم بندهای 5و  ،6یعنی نقش مذهب و نیروهای مذهبی و نیز فروپاش��ی س��د رعب و
وحشت و پارهشدن تور پلیسی است.
مطمئن ًا مطالب باال با توجه به گفتمان کنونی مب��ارزات جهانی و نیز گفتمان کنونی مبارزات
داخل کش��ور برای خوانندگان غریب خواهد ب��ود ،اما این جمعبندی از س��ویی فضای گفتمان
مبارزاتی آن سالها را نشان میدهد و از سوی دیگر بخش��ی از نطفههای درگیریهای پس از
انقالب با جمهوریاسالمی را آشكار میکند و از اینرو به ذکر آن پرداختم.
پس از تدوین خطمشی (استراتژی) گام بعدی کدام بود؟

در پی اتمام بحثهای اس��تراتژی ـ که به اختصار رئوس آن را مطرح کردم ـ مس��ئلهای که
بالفاصله مطرح شد پیادهکردن این خطمشی بود ،یعنی ورود به مرحله عمل نظامی و تدارکات
مربوط به آن مطرح گردید .برای کسب آمادگی نظامی هم آموزش در داخل و در خارج از کشور
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مطرح شد .باتوجه به تحلیل وضعیت پلیس��ی حاکم بر جامعه رفتن به خارج برای آموزشهای
عملی نظامی در دس��تور قرار میگیرد .کش��ورهای انقالبی متعددی مورد بررسی قرار گرفته و
در میان آنه��ا ،انقالب الجزایر و انقالب فلس��طین انتخاب میش��وند و درنهايت نیز به داليل
گوناگون رفتن به پایگاههای رزمندگان فلسطین(سازمان الفتح) انتخاب شد .از جزئیات که در
خاطرات گوناگون کموبیش آمده میگذرم و صرف ًا جه��ت دادن تصویری واقعی از تحوالت به
موارد زیر اشاره میکنم:
1ـ براس��اس جمعبندی و به منظور کاهش دامنه موج ضربات احتمالی ،س��ازماندهی به سه
شاخه نسبت ًا مس��تقل تغییر یافت .هریک از ش��اخهها از طریق سر ش��اخه به مرکزیت سازمان
مرتبط میشد.
2ـ برای آمادهشدن ،جهت ورود به عمل نظامی ،احتیاج به گسترش شمار افراد بود ،بنابراین
عضوگیری نسبت به قبل با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
3ـ برای برآوردهکردن اهداف باال دوره آموزش��ی که پیش از این نیز کوتاه شده بود ،بار دیگر
از مدت  2تا  2/5سال به  1تا  1/5سال كاهش یافت.
4ـ همزمان تماس با اقشار دیگری که در سازمان «قشر  »2نامیده میشدند گسترش یافت.
«قش��ر  »1افراد اصلی س��ازمان و بهاصطالح آن روزی پیشاهنگ و پیش��تاز بودند و «قشر »2
نیروهای اجتماعی شهری که گرچه نمیتوانستند مانند چریک بهصورت حرفهای و تماموقت
درگیر مبارزه ش��وند ،ولی نقش واس��ط میان چریک و تودههای مردم را ایفاکرده و از امکانات
اجتماعی ،تدارکاتی و پشتیبانی فراوانی نیز برخوردار بودند.
5ـ تماس با ش��خصیتهای ملی و مذهبی نیز از اهداف مرحله تدارک ب��رای ورود به عمل
انقالبی (مسلحانه) بود.
6ـ گام دیگر ،آشنایی و تماس با دیگر گروهها و س��ازمان مبارز است .بهمنظور انتقال متقابل
تجربیات و در صورت لزوم هماهنگی و ...
7ـ لزوم حضور و ش��رکت فعالتر زنان در س��ازمان؛ عطف به ضرورت گسترش سازمانی و
تجربیات کشورهای دیگر بویژه انقالب الجزایر و فلسطین.
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8ـ ضرورت تمرکز اطالعات (اعم از اطالعات درباره اهداف آینده و نیز تحرکات دشمن) ،به
همین منظور در سازمان ،گروهها و شاخه مخصوص این کار بهوجود آمدکه شناسايی عوامل و
مهرههای رژیم و بويژه عناصر ساواک از عمده کارهای آنان بود.
9ـ تدارکات؛ ورود آينده به مرحله عمل و اس��تمرار عملیات احتیاج به پشت جبهه تدارکاتی
گسترده داشت .خاطرم هس��ت در آن ایام این تجربه از فتح و الجزایر نقل میشد که برای اینکه
یک چریک در میدان بجنگد  13نفر باید کارهای گوناگون تدارکاتی ،اطالعاتی و پش��تیبانی او
را در پش��ت جبهه انجام دهند .به همین منظور گروههای ویژهای ب��ا عناوین گروه الکترونیک،
گروه شیمی و مواد منفجره و ...تأسیس شد.
با توجه به امکانات آن روزی و در ش��رايط آن ایام ،گروههای يادش��ده کارهای قابلتوجهی
انجام دادند .یک مورد آن شناس��ايی بی��ش از  1300نف��ر از عوامل مهم س��اواک و عدهاي از
مهرههای رژی��م و عناصر منفور بود .گروهش��يمي نيز در زمینه دانش انفجاری دس��تاوردهای
مهمی داش��ت؛ یک مورد آن اس��تخراج مواد انفجاری از کود ش��یميایی معمول��ی و موجود در
بازار بود و نمونه دیگر اس��تفاده از کلرات پتاس��یم ،که مصرف دارویی داشت و مادهای انفجاری
بهشمار ميآمد.
ماجرای رفتن به خارج و بویژه اردوگاههای رزمندگان فلسطینی(الفتح) از چه زماني آغاز شد و
چه سرانجامی داشت؟

افراد س��ازمان مدتی پیش از اقدام برای تماس مس��تقیم ،توس��ط رادیو عاصفه(توفان) که
رادیوی عربی زبان س��ازمان الفتح بود و از طري��ق ترجمه مقاالت و گفتارهای سیاس��ی آن به
میزان زیادی نسبت به این سازمان آشنايی داش��تند .ضمن ًا فراموش نکنیم که مطالعات مربوط
به جنبشهای خاورمیانه و بویژه فلسطین در سازمان بسیار مفصل و گسترده بود.
از سال  48برای تماس با سازمان الفتح از کانالهای مختلف مانند فرانسه و نیز دفتر این سازمان
در قطر اقدام ميش��ود ،اما س��رانجام در فروردین  1349ارتباط از طریق دوبی [قطر] برقرارش��د.
مذاکراتی در بیروت و امان انجام گرفت و الفتح برای پذیرش اعضای سازمان اعالم آمادگی کرد.
نکات وحوادث قابل ذکر مربوط به سال  1349از این قرار است:
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الف ـ اعزام شماری از افراد به اردوگاههای فتح در بیروت و امان.
ب ـ دستگیری شماری از افراد سازمان در دوبی(مرداد.)49
پ ـ ربودن هواپیمای حامل زندانیان که قرار بود آنها را از دوبی به بندرعباس بیاورد و بردن
هواپیما به عراق (در آن ایام حسنالبکر ،رئیسجمهور و صدامحسین معاون وی بود( ).آبان )49
ت ـ مشکوکش��دن دولت عراق به هواپیماربایان به گمان نفوذی بودن توس��ط ساواک و
دستگیری و شکنجه آنان.
ث ـ تالش گس��ترده و انرژیبر س��ازمان برای نجات این افراد؛ ازجمله تم��اس با آیتاهلل
طالقانی ،آیتاهلل خمینی ،یاسر عرفات ،امام موس��یصدر ،حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی،
مهن��دس ع��زتاهلل س��حابی ،دكتراحمد ص��در حاجس��يدجوادي و ش��ماری دیگ��ر .آزادی
دستگیرشدگان با وساطت شخصی یاسر عرفات.
ج ـ پس از رفع شبهه نفوذیبودن ،تالش دولت بعثی حاکم برای به خدمتگرفتن و در واقع
استخدام این افراد در جهت منافع خود و رد پیشنهاد دعوت عراق توسط مجاهدین.
چ ـ رفتن آزادش��دگان به اردوگاههای فلس��طین (دیم��اه  .)49همزمان ش��روع درگیری
فلسطینیها با ملکحسین که به نبردهای سپتامبر معروف است.
و...
من به عمد از جزئیات پرهیز میکن��م و صرف ًا به ذکر نکات و س��رتیترها که بعدها در تحلیل
قضایا مورد استناد قرار خواهد گرفت میپردازم.
عالقهمندان به جزئیات بیشتر میتوانند به کتابهای «بر فراز خلیجفارس» نوشته محسن
نجاتحسینی از کادرهای قدیمی سازمان (نشر نی)« ،از نهضتآزادي تا مجاهدين» و «آنها
که رفتند» خاطرات مهندس لطفاهلل میثمی(نش��ر صمدیه) ،همچنین اس��ناد رسمی سازمان
مجاهدین ،ازجمله جزوه «شرح تأسیس و تاریخچه سازمان مجاهدین» و نیز دیگر کتابهاي
مرتبط مراجعه کنند			.
به این ترتیب که توضیح دادید ،بخشی از اواخر س�ال 1348و تقریباً تمام سال  1349به این
امور اختصاص یافته است .وضعیت سازمان در پی این حوادث چگونه بود؟
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کام ً
ال صحیح است .بخشی از س��ال  48و تمامی س��ال  49انرژی رهبری سازمان و بخشی
از کادرهای آن صرف این مسائل شد .ماجرا صرف ًا به آزادش��دن افراد از زندان دولت عراق ختم
نمیشد .بس��یاری از رد پاهای احتمالی در ايران باید پاک میش��د .افرادیکه در معرض خطر
بودند باید به خارج از کش��ور فرستاده میش��دند .باید تحقیق میشد که س��اواک تا چه میزان
اطالعات بهدست آورده و سرنخهای احتمالی او کدام اس��ت و نکات ظریف دیگر ،که این همه
تمامی وقت سازمانی را که هنوز کام ً
ال مخفی بود و کمتر کسی از وجود آن خبر داشت را به خود
اختصاص داد.
البته ای��ن ماجراها و بوي��ژه دس��تگیری افراد در دوب��ی نتایجی هم داش��ت .اج��ازه دهید
صحبتمان را این گونه پی بگیریم:
به نظر من ،زندهی��اد حنیفن��ژاد افزونبر اینک��ه نفر اصل��ی در بنیانگذاری س��ازمان بود،
ویژگیهای شخصی برجسته و منحصر به فردی هم داشت:
نخس��ت آنکه ،مغرور به مفهوم خودخواهانه آن نب��ود .جدی و گاه مقتدر ب��ود ،اما مغرور و
متکبر و از همه بدتر خودخواه نبود.
دوم آن که ،ويژگي يادشده در باال باعث میشد تا بالفاصله پس از هر حادثه مهم و یا هر ضربهای
به جمعبندی و نتیجهگیری از آن بپردازد .به عبارت دیگر از آن دسته افرادی نبود که بهخاطر منافع
شخصیویاشخصیتی حاضربهنادیدهگرفتنخطاهاوبویژهخطاهایخودششود.
سوم آن که ،در جریان جمعبندیها گرچه تواناترین و شایستهترین بود ،اما یکتنه نمیبرید
و نمیدوخت ،بلكه به کار جمعی عمیق ًا اعتقاد داشت بهگونهای که سیره او شده بود.
از اینرو حنیفنژاد پس از ماجراهای دوب��ی و دنباله آن و نیز با توجه ب��ه پیشآمدن ماجرای
س��یاهکل و امنیتیش��دن فضای عمومی جامعه ،در بهمن ماه  ،49فراخوان��ی برای جمعبندی
میدهد که مباحثات آن تا پایان همین سال ادامه پیدا کرد و اصلیترین کار سازمان شمرده شد.
هدف از این جمعبندی ،بررس��ی تح��والت و تغییرات پیشآمده ،ماجراه��ای دوبی ،جریان
سیاهکل (چریکهای فدایی خلق) و بررسی خطوط استراتژیک (راهبردی) بود.
یادآوری میکنم که تا پيش از حوادث ب��اال ،چراغ راهنمای مجاهدین ،عملیات مس��لحانه
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شهری بود ،اما با پيروي از خطمش��ی انقالب الجزایر بهدنبال قیام مسلحانه شهری و عملیات
چشمگیر و بزرگ در همان ابتدای کار بود.
در آثار تئوری��ک انقالب الجزایر ای��ن ماجرا باعنوان «رعد در آس��مان بیابر» آمده اس��ت.
مقصود این اس��ت که در نخس��تین روز انقالب الجزایر (به گمانم اول فوری��ه  )1954همزمان
اهداف گوناگون ازجمله چندین پاسگاه ارتش استعماری فرانس��ه در الجزیره و شهرهای دیگر
مورد هجوم قرار میگیرد .این مجموعه اقدامات در ش��رايطی انجام میگیرد که درست تا یک
روز پيش از آن هیچ نشانه و اثری از مقاومت و اعتراض در میان نبوده است .هم از اينروست که
«عمار اوزگان» تئوریسین انقالب الجزایر آن را «رعد در آسمان بیابر» میخواند.
تأثیرپذیری از چنین الگويی باعث شده بود که س��ازمان مجاهدین نیز بهسوی عمل و اقدام
بزرگ و چشمگیر بهعنوان وسیلهای برای اعالم موجودیت روی بیاورد.
در پايان بحثهای جمعبن��دی جهت تصحیح اس��تراتژی ،موارد زیر بهعن��وان رئوس کار
تصویب میشود:
1ـ طرح ترور ش��اه ،که همیشه بهطور غیررس��می گوش��های از ذهنها را به خود اختصاص
میداد بهطور کامل کنار گذاشته شد.
 2ـ تصریح شد که خطمشی عملیاتی ،خطمشی چریک شهری خواهد بود.
3ـ برای شروع عمل در جریان جشنهای  2500ساله شاهنشاهی باید آماده شویم.
4ـ تاریخ  5مهر 1350برای نخس��تین عملیات که همزمان با جشنهای نامبرده بود درنظر
گرفته شد.
 5ـ باید از عملیات کوچک شروع كرد و نه از قیام مسلحانه شهری ،كه تئوري پيشين بود.
6ـ شکل مناسب تشکیالتی ،گروههای مستقل عملیات چریکی انتخاب شد.
7ـ بالفاصله برنامه تغییر سازماندهی متناسب با اهداف باال در دستور کار قرار گرفت.
8ـ در اردیبهشت  ،1350س��ازماندهی جدید برای تحقق اهداف باال شروع شد که با پیشامد
ضربه معروف به ضربه شهریور  ، 50تشکیالت وارد مرحله کام ً
ال متفاوتی شد.
پيش از ادامه صحبت و ورود به بررس��ی ضربه ش��هریور  50و پيامد و نتایج آن الزم اس��ت
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نکاتی چند را توضیح دهم:
1ـ تا این هنگام  6س��ال از عمر تش��کیالت مخفی که حنیفنژاد به کمک س��عید محس��ن
و عبدالرض��ا نیکبین(عبدی) و در پ��ی آنان اصغر بدیعزادگان بنیاد گذش��ته اس��ت میگذرد.
درجامعه تحت کنترل ساواک که هرتجمعی در اندک فاصلهای پس از تشکیل لو میرفت ،این
خود بهتنهایی بیالن و محصول کار بااليی است.
2ـ در آستانه ش��هریور  50س��ازمان مجاهدین غیر از تهران در شهرهای ش��یراز ،اصفهان،
تبریز ،مشهد ،قزوین  ،زنجان و ...شاخه و تشکیالت داشت .ش��ماری کادرهای برجسته نیز در
خارج کشور داشت ،ازجمله حدود  25نفر در اردوگاههای فلسطینی بودند.
3ـ در این ایام ش��مار اعضا و کادرهای مجاهدین ،جدا از نیروهای جانبی موس��وم به قش��ر
 2به بیش از  200نفر میرس��ید .عضوگیری این تعداد افراد و آموزش به آنان در شرايط خفقان
بهراستی کار سادهای نبود.
4ـ جدا از خطاهای استراتژیک و تاکتیکی ،در تاریخ معاصر ایران و در میان نیروهای مذهبی
وحتی ش��ماری از نیروهای غیرمذهبی (بهاس��تثنای حزبتوده) س��ازمان مجاهدین نخستین
تش��کیالت در نوع خود بود که مبارزه را بهمثابه ام��ری حرفهای ،علمی و تش��کیالتی مد نظر
قرار داد و بهعنوان کاری دستهجمعی و تیمی(تش��کیالتی) به آن پرداخت و توانست این میزان
نفرات را عضوگیری کند.
5ـ با این همه و گذشته از تالشها و کوششهای خس��تگیناپذیر و شبانهروزی و چندساله
و در ورای تالش برای داش��تن تصویری واقعی از جامعه و تحوالت آن و آمادگی تک تک اعضا
برای جانبازی و فداکاری ،سیر وقایع نشان داد که تش��کیالتی که بعدها نام سازمان مجاهدین
خلق بر آن گذاشته شد ،از نظر من از یک نقطهضعف اساس��ی و یا شاید بهتر است بگویم از یک
حلقه واسط و مفقوده در زنجیره تکاملی خود رنج میبرد و از آن غافل بود.
6ـ حلقه مفقوده يادش��ده چیزی نبوده و نیس��ت جز ناتوانی وعدم توجه جدی به تلفیق عمل
سیاسی و یا دقیقتر بگویم عمل انقالبی با عمل اجتماعی.
فقدان چنین حلقه واسطی در تئوری و عمل مجاهدین باعث ش��کلگیری نوعی از روابط و
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از تشکیالت ش��د که بهناچار دیر یا زود در معرض ضربه پلیس سیاس��ی شاه قرار میگرفت .در
چنان ش��رايطی و در میدان نبرد متقابل و در تعادل قوای آن روزی جامعه ،باخت مسلم با طرف
مجاهدین و یا هر گروه دیگر بود.
به نظر من شکست چریکهای فدايی خلق و دیگر گروهها نیز از فقدان همین حلقه مفقوده
در چرخه تکاملی حرکت آنها نشأت میگرفت.
7ـ اگر انقالب الجزایر توانس��ت باوج��ود ضربات دوام بیاورد وجود ش��بکه وس��یع حمایت
تودهای مردم الجزایر در مقابل حضور علنی و آشکار استعمارگران و اشغالگران بود .حمایتی که
بنابر اسناد موجود حتی روسپیان الجزایری را نیز به حمایت از جبنش وا میداشت آنچنانکه به
بسیاری از رزمندگان آن در عشرتکدهها پناه میدادند.
8ـ اگر فیدلکاسترو در کوبا ،مائوتس��هتونگ در چین و هوشیمینه در ویتنام توانستند شبکه
عظیم خلقی خود را سازمان داده و برای نابودی ماشین حکومتی نظام حاکم بهکار گیرند ،پيش
از آن هرکدام توانس��ته بودند با روشها و تاکتیکهای ویژه و خاص خود چنین ش��بکه عظیم
اجتماعی را سامان دهند
9ـ سازمانهای انقالبی فلسطینی و در رأس آنها سازمان الفتح نیز از همین قاعده استفاده
کرد .منبع اصلی آنها صدهاهزار پناهنده و آواره فلس��طینی بودند که هست و نیست خود را به
غارت رفته میدیدند و چیزی جز آوارگی و چادرنشینی نداشتند که از دست بدهند.
10ـ اما در ایران ش��رايط فرق میکرد .از سويی مبارزات چریکی روس��تايی امکانپذیر نبود
محل قدرت حکومت بود و زندگی چریک گاه به ثانیهها گره میخورد.
و ازس��وی دیگر ش��هرِ ،
مب��ارزهای چنین حس��اس و حرکت��ی چنین خطرن��اک و ظریف بر لبه تیغ شمش��یر همیش��ه
میتوانست با کوچکترین خطا با ضربهای مهلک روبهرو شود.
11ـ خاطرم هس��ت که در آن ایام بسیار میگفتیم که نخس��تین خطا آخرین خطا نیز خواهد
بود ،چرا که ضربه را خورده و دیگر قادر به درسآموزی و جمعبندی از آن نخواهیم بود.
12ـ اگر مبارزه انقالبی و مس��لحانه برای سرنگونی حکومت ش��اه را تنها بهعنوان بخشی از
اهداف مجاهدین بگیریم و نیمه دیگ��ر آن را تحقق دیدگاهها و تدوین تئوری اس�لام انقالبی
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بدانیم ،مشکل مجاهدین در مقایسه مث ً
ال با چریکهای فدايی چندین و چند برابر میشد.
مشکلی که خود را در اجماع ناممکن چریک و دانشمند و یا چریک و نظریهپرداز عقیدتی،آن
هم در شرايط امنیتی حاکم و در شرايط چریک شهری بهروشنی نشان داد.
13ـ البته امروزه که معما حل ش��ده گفتن چنین مطالبی آسان اس��ت ،اما در فضای خفقان و
بیعملی آن سالها برای نسلی که خواهان تغییر ،آن هم تغییرات اساسی و ریشهای (رادیکال)
بود و بیعملی را برنمیتابید و با معیارهای تاریخی «عجله» هم داشت ،تشخیص راه صحیح و
تشخیص چگونگی تلفیق عنصر اجتماعی با عنصرسیاسی و مبارزاتی کار چندان سادهای نبود.
یدانیم که امکان «سزارین اجتماعی و انقالبی» وجود نداشته و ندارد .عدم درک
14ـ امروزه اما م 
چنیننکتهایمستلزمپرداختبهایيبسیارسنگین بود .ناقصالخلقهکج و معوجی بهدنیا میآوریم.
[همچون موجود آزمایشگاهی دکتر فرانکشتین] که در ماجرای تصفیه خونین درونگروهی سال
 1354ناتوانیو معلولیتذهنیخود را به زشتترین شکل ممکن به نمایش گذاشت.
15ـ ضربه شهریور  1350و شکنجههايی که از فردای اول شهریور  50آغاز شد و سالهای
بعد ادامه یافت ،نیز بهای عدمدرک این نکته بود و افس��وس که در سالهای پس از انقالب این
نکته مورد توجه رهبران سازمان مجاهدین و رهبران دیگر گروهها قرار نگرفت.
ضربه شهریور  50چگونه پیش آمد و خود شما در آن هنگام کجا بودید؟

در پی تالش س��ازمان برای ورود به عمل ،اقداماتی جهت تهیه س�لاح از منابع داخلی و نیز
بررس��ی راههای ورود و خروج مخفیانه از کش��ور صورت گرفت .در یک��ی از تالشها ،منصور
بازرگان با یکی از همبندهای س��ابق خود در دوران زندانهای پیش��ین بهنام شاهمراد دلفانی،
اهل کرمانشاه تماس میگیرد( .اواخر پايیز )49
ش��اهمراد دلفانی که در س��الهای  29و  32مدتی متواری بود و مدتی نیز مسئول ارتباطات
حزبتوده در کرمانشاه بود ،در این ایام با ساواک همکاری میکند.
تماس منصور ب��ازرگان با دلفانی ادامه یافته به تماسهای دیگر افراد س��ازمان و س��رانجام
ناصر صادق از شوراي مرکزی وقت سازمان با وی میانجامد.
در پی شناس��ايی ناصر صادق تعقیب و مراقبت از او بهطور جدی شروع میشود و محلهای
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رفتوآمد او از جمله چندین خانه جمعی و سازمانی در تهران شناسايی میشود.
جشنهای  2500ساله شاهنشاهی در پیش روی رژیم قرار داش��ت و رژیم شاه میخواست
این جشنها بیدردسر و اتفاق مهم سیاس��ی انجام ش��ود .از اینرو پس از شناسايی تعدادي از
خانههای تیمی مجاهدین در اول شهریور ماه  50هجوم گسترده ساواک آغاز میشود.
شب هنگام این روز بازجويیها و شکنجهها در ابعادی جدید شروع شد .رضا رضايی ،مسعود
رجوی ،سعیدمحسن ،بهمن بازرگاني ،محمد بازرگاني ،محمود عسگريزاده و شماری دیگر از
کادر مرکزی و کادر های سازمان در تهران و سپس در شهرستانها دستگیر میشوند.
حنیفن��ژاد و اصغر بدیعزادگان از موج اولی��ه ضربات نجات پیدا میکنن��د ،اما ضربات که تا
مهرماه همان سال ادامه پیدا کرد به دستگیری و شکنجه وحشیانه بدیعزادگان انجامید.
خاطرم هس��ت که یک روز پيش از اول ش��هریور قرار ب��ود من برای بعض��ی آموزشهای
عملیاتی از ش��یراز به تهران بروم .همراه با دکترمهدی محصل ـ که آن ایام از مسئوالن استان
فارس بود ـ با اتوبوس عازم تهران بودی��م .در اصفهان و در نیمه راه مالقات��ی با جواد برائی (از
مس��ئوالن فارس) که به اصفهان منتقل ش��ده بود داش��تیم .وقتی به تهران رس��یدیم از ماجرا
خبردار ش��ده و به خانههای س��ازمانی نرفتیم .مهدی محصل به شیراز برگش��ت وکمی بعد در
همانجا دستگیر ش��د ،اما من در تهران ماندم و زندگی مخفی را آغاز کردم .به همت بهرام آرام
و زندهیاد احمد رضايی و باقیمانده افراد سازماندهیش��ده و موج ضربات متوقف شد .من نیز در
تیمهای عملیاتی سازماندهی ش��دم .عملیات کوچک در دس��تور کار قرار گرفت .رضا رضايی
توانس��ت از زندان فرار کند .پیکر نیمهجان س��ازمان دوباره جان گرفت و تش��کیالتی که تا آن
موقع نامی نداشت و تنها با کلمه «سازمان» شناخته میش��د ،با مشورت با زندان نام «سازمان
مجاهدین خلق ایران» را بر خود گذاشت.
احمد رضايی در بهمن ماه همانس��ال (12بهمن) بر س��ر يك قرار لو رفته تش��کیالتی در
محاصره مأموران س��اواک قرار گرفت ،به مأموران ساواك تيراندازي و سپس با کشیدن ضامن
نارنجک کشته شد با این همه عملیات کوچک و متوس��ط آغاز گردید تا نوبت به عملیات بزرگ
هنگام استقبال از نیکسون ،رئیسجمهوری وقت امریکا برسد ( 9و  10خرداد ماه .)51
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نخستین گروه از اعضای مرکزیت مجاهدین شامل ناصر صادق ،علی میهندوست ،محمد
بازرگان��ی و بهروز (علی) باک��ری در 30فروردین  51و دومین گروه ش��امل حنیفنژاد ،س��عید
محسن ،اصغر بدیعزادگان ،محمود عس��گریزاده و عبدالرسول مشکینفام ،یک هفته پيش از
ورود نیکسون به تهران در 4خرداد همان سال تیرباران شدند.
باوجود اعدام و ش��کنجهها عملیات ادامه پیدا کرد و گس��ترش نیز یافت ،اما زخمهای ناشی از
فقدان کادرهای برجسته و بنیانگذار در تب و تاب عملیات و در گرماگرم جنگ و گریز خیابانی میان
چریک مجاهد و ساواک ،عمق خود را پنهان کرد تا چندی بعد در ش��رايط مهیا خود را نشان دهد.
افزون برآن ،نقطهضعف اصلی و بنیادی پیشین نیز(فقدان حلقه واسط) به قوت خود باقی ماند.
بدینترتیب پرس��ش اصلی در مورد چگونگی تنظیم رابطه میان عمل سیاس��ی (انقالبی) و
عمل اجتماعی مطرح نشد و گرایش به سزارین اجتماعی و بهدنیاآوردن طفل زودرس انقالب
وجه همت افراد س��ازمان قرار گرفت .تالش��ی که باوجود جانبازی و از خودگذش��تگی بسيار،
شکست آن مقدر بود.
با تشکر از وقتیکه در اختیار ما گذاش�تید .در بخش بعدی ،حوادث و وقایع سالهای  1350تا
 1354را پی خواهیم گرفت.
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مردم ؛ تماشاچی یا بازیگر؟
دو وظیفه متضاد :استمرار عمل یا استمرار جنبش
در گفتوگوهای پیشین ،مراحل پیدایش سازمان مجاهدین در سال  1344وتحوالت مربوط
به آن تا ضربه ش�هریور  1350را بیان کردید .همچنین اش�اره کردید که پس از ضربه ش�هریور
 1350به همت زندهیاد احمد رضايی پیکر نیمهجان س�ازمان از زیر ضربات س�اواک خارج ش�د
و اندکی بعد ،عملیات مس�لحانه س�ازمان آغاز ش�د .اکنون تحوالت وحوادث بع�د از آن تاریخ را
برایمان بگويید.

اجازه دهید بررسی حوادث پس از ضربه شهریور  1350را به دو بخش تقسیم کنم:
الف :حوادث در بیرون از زندان پس از ضربه شهریور
ب :حوادث و جریانات زندان در هنگام و پس از دستگیریها
من چون در این ایام و تا سالهای بعد بیرون زندان هستم ،ابتدا تجربیات و مشاهدات خود را
بیرون زندان توضیح میدهم و در انتها سری نیز به قضايای زندان میزنم.
الف .س��ازمان در فردای ضربه ش��هریور  : 50من از این دوران خاطرات تلخ و ش��یرین کمي
ندارم .پیش از این گفتم که یک روز قبل از اول شهریور ،همراه دکتر مهدی محصل که آن موقع
از مسئوالن اس��تان فارس بود برای دیدن بعضی دورهها به تهران آمده بودم .در همان ایستگاه
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اتوبوس بود که فردی از اعضای س��ازمان به دیدن ما آمد و خبر دستگیریها را داد و ما از رفتن به
خانه سازمانی منصرف شدیم .چند روز بعد دکتر محصل که گمان میکرد هنوز لو نرفته است به
شیراز بازگشت؛ بازگشتی که باعث دستگیری و زندان چندساله او شد ،اما من در تهران ماندم.
پیش از این من بارها به تهران رفته بودم ،ولی این بار نباید با هیچیک از دوس��تان ،آشنایان و
افراد فامیل تماس ميگرفتم .در واقع مرحله اول زندگی مخفی من شروع شد.
چند ش��ب به صورت کارتنخواب در کنار خیابان خوابی��دم؛ اطراف میدان ش��وش ،دروازه غار و
میدان اعدام .اوايل شهریور بود و تهران هنوز گرم .هجوم افکار گوناگون تمام شب خواب را از چشمم
میربود .باخود میگفتم اینها با برف و سرمای زمستان چه خواهند کرد؟ بعد یادم میآمد که پیش از
ایندرصفحهحوادثروزنامههاباتیترهایکوتاهوریزسرنوشتبسیاریازآنهاراخواندهام.
برای گذراندن شب ،س�� ِرصحبت را با یکی دونفر از آنها باز کردم .خودم را کارگر ساختمانی
که از شهرس��تان به تهران آم��ده معرفی کردم .چه زود میش��د ب��ا آنها قاطی ش��د .هرکدام
داستانها از سیهروزی خود داشتند .بیچارگیش��ان چنان بود که "دیگر" از فکرکردن به آینده
و حتی فردای خود نیز عاجز و یا بهتر اس��ت بگوی��م "بیزار" بودند .آخر" ،ش��ب" که برای همه
آس��ایش و آرامش اس��ت برای آنها عذاب و درد بود .خیابانها ،کوچهها و قهوهخانههاي شهر
خالي ش��ده بود و همه به خانههایش��ان رفته بودند .اما آنها خانه و س��رپناهی نداشتند .سقف
آسمان سرپناه و زمین سرد زیراندازشان بود .آنها این چنین با بدبختی خودشان درگیر بودند و
من تمام شب به سرنوشت سازمان و یاران اس��یری که بهخاطر نجات همین کارتنخوابها در
آن لحظه زیر شکنجه بودند فکر میکردم.
به یادم دارم مأموران کالنتری نیمه ش��بها به کارتنخوابها حمل��ه میکردند.آخر در آن
ایام جشنهای  2500س��اله شاهنش��اهی در راه بود .مهمانان و خبرنگاران خارجی فراوانی به
ایران آمده بودند و حکومت ش��اه نمیخواست این صحنهها که بخش��ی از واقعیتهای موجود
جامعه آن روز بود به چش��مها بیاید .راهحل ،از نظر آنها نه حل اساس��ی مس��ئله کارتنخوابی،
بلکه دستگیری کارتنخوابها و فرستادن آنها به اردوگاههای بیرون شهر بود.
شب بود و گزمهها و کارتن خوابها و من .درهنگام حمله مأموران ،آنها و از جمله خود من مانند
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گله گوس��فندانی که گرگ به آن زده باشد از هرس��و فرار میکردیم .در طول شب گاه بیش از یکبار
حمله صورت میگرفت .تا این که یک ش��ب که از شدت خس��تگی خوابم برده بود ،غافلگیرشده و
دستگیرشدم .به زور باتوم ،لگد ،هل و البته فحشهای آبدار خواهر و مادردار ،داخل مینیبوسی که
زندان سیار بود شدم .البته ظاهرم را تغییر داده و مدارک شناسايی هم همراه نداشتم.
تا نزدیکیهای سحر ،مینیبوس کالنتری گش��ت میزد و بیچارههای مفلوکی را که معلول
نظام ناعادالنه موجود بودند به جرم کارتنخوابی و زش��تکردن چهره ش��هر دس��تگیر میکرد.
وظیفه آنها پرکردن ای��ن مینیبوس بود.نگران رفتن به کالنتری و خطرات احتمالی روش��دن
هویتم بودم .یکبار سعی کردم از ماشین فرار کنم كه موفق نشدم .سزایش چند مشت و لگد و چند
فحش آبدار دیگر و چپاندنم به گوش��ه مینیبوس بود .نمیدانم چند ساعت گذشت .مینیبوس
در محلههای جنوب شهر میگش��ت و ش��کار میکرد .خودم را از آخر مینیبوس به پاسبانی که
در وسط روی یک صندلی نشس��ته بود رس��اندم .نزدیکیهای س��حر بود و مینیبوس پر شده
بود .با هر زحمت ،التماس و خواهش��ی بود ،با عادیس��ازی این که کارگر فالن کارخانه هستم و
در خانه دعوایم ش��ده و البته با دادن  10تومان ( 10تومان آن موقع) باجس��بیل به پاسبانی که در
قسمت عقب ماش��ین مراقب بود ،او همکارش را مخاطب قرار داد و گفت این پسره سیده و جزء
ولگردها نیست .همکارش مطلب را شنید ،ولی به روی خود نیاورد و مینیبوس همچنان بهسوي
کالنتری در حرکت بود 5 .تومان دیگر تمام دارايی من بود .به پاسبان وسطی نزدیک شدم و گفتم
این تمامی پول دو روز کارگری من است .او هم پول را گرفت و با یک لگد مرا بیرون انداخت و به
این ترتیب من از شناختهشدن و دستگیری نجات یافتم.
خسته ،گرسنه و بیپول منتظر فرارس��یدن قرار سازمانی ش��دم  .فردا که ماجرا را برای رابط
سازمانی تعریف کردم قرار ش��د به همه افراد اطالع دهند و دیگر کسی به صورت کارتنخواب
در بیرون نمان��د .پس از آن با محمل کارگ��ری اطاقی در همان حوال��ی دروازه غار ،کوچه آهن
اجاره کردم؛ ماهی  45تومان و کمی پول پیش .این اتاق به فاصله کوتاهی پناهگاه افراد متعدد
ش��د .بهطوریكه مجبور ش��دم اتاقی دیگر در فاصلهای دورتر بگیرم .در جاي��ي روزکار بودم و
ش��بها به خانه میآمدم و در دیگری ش��بکار بودم و روزها به خانه میرفت��م .به این ترتیب
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نخستین تجربههای زندگی مخفی من در تهران و بعدها در شهرستانها شروع شد.
افراد سازمان که اهل تهران بودند البته مش��کالت کمتری داشتند ،ولی فکر میکنم انطباق
ما با ش��رایط جدید یکی از موارد موفق و نمونه بود .برای افراد س��ازمان که از شهرس��تان آمده
بودند شناس��ايی ش��هر و محلهای قرار و تماس از اهمیت درجه اول برخوردار ب��ود .بنابراین
عالوه بر قرارهای روزانه یکی از کارها شناس��ايی ش��هر و کوچه پس کوچهها و نیز شناس��ايی
مراکز امنیتی و پاسگاههای پلیس و پارکینگ وسايل نقلیه آنها بود.
در این روزها رابط سازمانی من ،بهرام آرام بود که پيش از شهریور  50نیز هنگامیکه من بهعنوان
پیک از شیراز به تهران میرفتم با وی در تماس بودم .یکی دو بار هم احمد رضايی سر قرار آمد.
كار گروهي و تيمي شما از چه زماني شروع شد و افراد آن چه كساني بودند؟

نخس��تين ترکیب گروهی م��ا عبارت ب��ود از س��تار کیانی ،ناص��ر انتظار مه��دی ،کورش
حقیقتطلب و من .با شماری از افراد سازمان در ش��یراز و در تهران نیز تماس داشتیم .کمی بعد
کاظم ذواالنوار رابط و مسئول گروه ما شد .خانههای متعددی در ديگر مناطق تهران تهیه کرده
و در تیمهای عملیاتی س��ازماندهی ش��دیم .زندهیاد کاظم ذواالنوار بعدها محمدعلی جابرزاده
انصاری را به من معرفی کرد .حض��ور او در ترکیب عملیاتی ما چن��دان طوالنی نبود .او بهدلیل
مش��کالت روحی و فردی که داش��ت از ترکیب تیمهای عملیاتی خارج ش��د و کمی بعد هم در
خیابان مورد شک گشتیها قرار گرفت و دستگیر ش��د .من سپس در ترکیب عملیاتی با علیرضا
بهشتیپور و فردی بهنام حسین ،تحت فرماندهی کاظم ذواالنوار قرار گرفتم.
ضربه ش��هریور  ،1350برنامه ورود س��ازمان به مرحله عمل را به ش��کل ناخواس��ته و البته
برنامهریزی نش��دهای جلو انداخت .ت��ا آنجا که من اط�لاع دارم و پيش از ضربه ش��هریور در
شیراز بحث میکردیم س��ازمان برای مهر ماه  1350که زمان برگزاری جشنهای 2500ساله
شاهنشاهی بود برنامه عملیاتی داشت.
در گفتوگوهای پیش��ین توضی��ح دادم ک��ه "س��ازمان" تحتتأثیر آموزشه��ای جبهه
آزادیبخش الجزایر معتقد به ش��روع با عمل بزرگ ب��ود و اصطالح "رعد در آس��مان بی ابر" را
که تئوریسین انقالب الجزایر ،عمار اوزگان در كتاب «برترين جهاد» خود بهکار برده بود بسیار
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دیالکتیکی تغيیرات کمی به کیفی
بهکار میبرد .راس��تی ،چگونه میش��د هم به روش علمی و
ِ
باور داشت هم به نظریه "رعد در آسمان بیابر" و دست به عملي بزرگ زد.
شاید جواب این تناقض را در "ش��وق بيحد به مبارزه" و " چشمانداز پرشور"ی که مبارزه در
راه "آرمان" و بهروزی مردم در یکایک اعضا ایجاد کرده بود بتوان یافت.
به گفته برگس��ون "اس��تحکام ایمان و اعتقاد نه از طریق جابهجاکردن کوه ،بلکه در ندیدن
کوههايیکه باید جابهجا شوند خود را نشان میدهد".
نظریه عملیات بزرگ پس از ضربه شهریور نیز تا مدتها بر سازمان حاکم بود.
ممكن است موج دستگیریهاي اعضاي سازمان را آنگونه كه خود ديده يا شنيدهايد توضيح
دهيد؟

در نخستین روز از ضربه معروف ش��هریور  ،50یعنی در همان روز اول شهریور در تهران44 ،
نفر دستگیر میشوند که  7نفر اعضای کمیته مرکزی ،سعید محسن ،رضا رضايی ،ناصر صادق،
علی باکری ،مس��عود رجوی ،محمد بازرگانی و محمود عس��گریزاده ازجمله آنها هس��تند.
ها ،فتحاهلل خامنهای و نیز نامهايیکه بعدها در
کادرهايی مانند موسی خیابانی ،کاظم ش��فیعی 
سازمان نقشآفرینی میکنند مانند محمد تقی شهرام  ،محمد ابراهیم جوهری و پرویز یعقوبی
بهچشم میخورند .فکر میکنم لطفاهلل میثمی هم در همان موج اول دستگیر شد.
در موج دوم دس��تگیریها  23نفر درتهران ،جهرم ،تبریز ،کرمانشاه ،اصفهان و بانه دستگیر
شدند .احمد حنیفنژاد برادر کوچکتر محمد حنیفنژاد ،محمدصادق سادات دربندی ،عضو تیم
عملیاتی ربودن هواپیما از دوبی به بغداد (س��ال ،)1349محمد غرض��ی ،محمد اکبری آهنگر و
محمود احمدی ازجمله این افراد هستند.
بازجويي ،شکنجه ،کمین و دس��تگیری افراد در تمام ش��هریور ماه در تهران ،شهرستانها و
ازجمله مشهد ،قزوین و شیراز ادامه دارد .تا این روزها شماری حدود 100نفر دستگیر و شماری
نیز مخفی شدهاند.
اما هنوز دوچهره برجس��ته و بنیانگذار س��ازمان ،محمد حنیفنژاد و علیاصغر بدیعزادگان
همراه با علی میهندوس��ت عضو کمیته مرکزی و ش��مار قابلتوجهی از کادرها ،مس��ئوالن و
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اعضای سازمان دستگیر نشدهاند.
جش��نهای 2500س��اله شاهنش��اهی در مهرماه برگزار میش��ود .بنابرای��ن هنوز زمان
برای انجام عملیات اس��ت .یاران زندانی و عملیات بهمنظور نجات آن��ان ،در ذهنیت یکایک
اعضاس��ت؛ ذهنیتی ش��دیداً عاطفی که ب��ه تغییر کیفی ش��رايط و ضرورت عقبنش��ینی و
سازماندهی ،بهای چندانی نمیدهد.

اکنون که 37سال از آن تاریخ میگذرد وقتی آن روزها را در ذهن خود بازآفرینی میکنم
به یاد میآورم که بس��یاری اف��راد و ازجمله خودم پیش��نهاد عملیات ش��هادتطلبانه برای
برهمزدن جشنها داشتیم.
توضیح آنکه چند سال پیش از آن در آگوس��ت  1968که تانکهای شوروی به چکسلواکی
(که اکنون به دو کش��ور چک و اسلواکی تقس��یم ش��ده) حمله کرده و نهضتی را که بهنام بهار
پراگ((( توسط الکساندر دوبچک ،دبیرکل اصالحطلب آن کشور آغاز شده بود سرکوب کردند.
در آن روزها دانشجوی جوانی بهنام یان پاالش در اعتراض به اشغال کشورش در میدان بزرگ
پراگ خود را به آتش کش��ید  .اقدام او در آن ایام انعکاس بسیار وس��یع جهانی داشت و درگوشه
ذهن ما نیز حک ش��د ،از اینرو بود که پیش��نهاد دادیم ما نیز در جریان برگزاری جش��نها که
دوربینهای خبرنگاران روی ایران زوم اس��ت ،خودس��وزی انجام دهیم و از این طریق مراسم
جشنها را به هم بزنیم.
وقتی ذهنیت افراد و کادرهای س��ازمان برای اقدام به "عمل " بزرگ و شهادتطلبانه باشد
میتوان تصویری از ذهنیت کادرهای مرکزی و بویژه بنیانگذار داشت.
ماجرای عملیات ناکام گروگانگیری ش�هرام پهلوی نیا نیز در همین روزهاست .شما که درآن
ایام بیرون بودید در این باره برایمان بگويید.

در گفتوگوی پیشین اش��اره کردم که بخش اطالعات سازمان تحت مسئولیت محمود

 - 1بهار پراگ ،به دورهای از گس��ترش آزادیهای فردی و اجتماعی در چکسلواکی گفته ميشود .این دوره از  ۵ژانویه
 ۱۹۶۸شروع ش��ده و تا  ۲۰آگوست همان سال ادامه داش��ت .این دوره وقتی به پایان رس��ید که اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی بههمراه متحدان خود در پیمان ورشو (بهغیر از رومانی) به چکسلواکی حمله کردند.
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عس��گریزاده توانس��ته بود بیش از  2000نش��اني از س��اواکیها ،مقامات مه��م امنیتی و
مملکتی شامل وزيران و فرماندهان ارتش و بس��یاری از افراد خاندان سلطنتی را جمعآوری
کند .چنین حجمی از اطالعات ازس��ويی باعث ش��کنجههای بس��یار وحش��یانه بر زندهیاد
محمود شد و ازسوی دیگر بر حساسیت ساواک نسبت به سازمان افزود .حساسیت نزدیکی
برگزاری جشنها نیز افزون بر همه بود.

در یکی از گزارشهای س��اواک درباره سازمان اینچنین آمده اس��ت" :ضمن مدارکی که از
گروه مزبور بهدست آمده ،یک مدرک حاوي مش��خصات برخی از واالحضرتها و بیش از 300
نفر از ش��خصیتهای نظامی و افراد سرشناس مملکت اس��ت تا در صورت توفیق ،در موقعیت
مناس��ب نس��بت به اجرای ترور و یا ربودن بعضی از آنان اقدام نمایند( ".بولتن ویژه س��اواک،
شماره  ،8225بهتاریخ )50/10/6
تصور نادرست و ذهنی از عملیات مس��لحانه بزرگ (رعد در آس��مان بی ابر) و تأثیر عاطفی
یاران زندانی ،اقدام عجوالنه و به میزان زیادی نسنجیده جهت گروگانگیری شهرام پهلوینیا،
پسر محبوب اش��رف و خواهرزاده شاه را موجب ش��د .طرح گروگانگیری ش��هرام البته پيش از
ضربه ش��هریور هم به منظور دیگری در س��ازمان مطرح بود .محبوبیت او نزد اش��رف و ش��اه
بهحدی بود که مطمئن بودیم در صورت گروگانگيري وی اش��رف به ش��اه فشار خواهد آورد و
خواستههای ما داير بر آزادی زندانیان سیاسی را قبول خواهد کرد.
برنامه این بود که ش��هرام را دس��تگیر و به فرودگاه مهرآباد منتقل ک��رده و از آنجا به الجزایر
ببرند .فهرستی شامل  50نفر از زندانیان سازمان و چندنفر از چریکهای فدايیخلق نیز به خارج
فرستاده شده بود تا کادرهای سازمان در خارج در ازای آزادی شهرام ،آزادی آنها را طلب کنند.
عملیات درس��اعت یازده صبح اول مهر ماه  1350صورت گرف��ت .دو اتومبیل پیکان آبی
و قرمز رنگ در نزدیکی محل کار ش��هرام در خیابان فیش��رآباد (قرنی کنون��ی) منتظر بودند.
شهرام در جلوي ساختمان محل کارش از اتومبیل خود پیاده شد .در این هنگام سه مرد مسلح
و بعداً یکنفر دیگر او را احاطه کرده و خواستند به زور او را سوار اتومبیل پیکان آبی رنگ کنند.
یک س��یگارفروش محلی و یک ماشین پا که نگهبان س��اختمان بود به کمک شهرام آمدند.
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با تیراندازی یکی از افراد به نگهبان این مزاحمت برطرف ش��د ،ولی برای شهرام که تنومند و
ورزیده هم بود فرصت مقاومت ایجاد کرد .با پارهشدن کمربند شهرام که در دستان مهاجمان
بود همراه با شلوغش��دن محل و مقاومت ش��هرام ،چون اف��راد عملیاتی او را نميخواس��تند
بكشند ،مجبور به ترک صحنه شدند.

ش��هرام پهلوینیا خود ،ماجرا را این چنین تعریف میکند" :صبح آفتابی روز پنجش��نبه اول
مهرماه مقابل دفتر خود رسیدم و هنگامیکه از اتومبیل پیاده شدم ،ناگهان با یک مهاجم مسلح
روبهرو ش��دم .دو مرد تفنگ بهدس��ت نیز همراه این مهاجم بودند .چند ثانیهای طول کش��ید تا
من جریان اوضاع را درک کردم .مهاجمان به لحاظ تعدادش��ان قادر بودند مرا به داخل اتومبیل
بکشانند .آنها شروع به تهدید کردند .در این مرحله یک ماش��ین پا به مداخله پرداخت و سعی
کرد مرا از اتومبیل مهاجمان بیرون بکش��د .در این لحظه مهاجمان ش��لیک کردند و ماشین پا،
که از ناحیه شکم تیر خورده بود ش��روع به فریادزدن کرد و مهاجمان را ترساند .موقعیکه توجه
مهاجمان به ماش��ین پا معطوف ش��ده بود از ماش��ین بیرون پریدم .در آن زمان عده زیادی در
اطراف صحنه جمع شده بودند( ".روزنامه کیهان)50/10/26 ،
در گزارش ساواک تیم عملکننده به این ترتیب معرفی میش��وند" :تیمی که رهبری آن با
محمد حنیفنژاد بوده مأموریت شناس��ايی و ربودن واالگهر شهرام پهلوینیا را بهعهده گرفته.
در این طرح چهار نفر به اس��امی محمد حنیفنژاد ،اصغر بدیعزادگان  ،محمد سیدی کاشانی و
رسول مشکینفام شرکت داشتند .با کرایه اتومبیل پیکان از " اتو دلیجان" و مسلحشدن به یک
قبضه مسلسل و سه قبضه اسلحه کمری به واالگهر حمله میکنند".
ساواک تا س��الها بعد ،یعنی دقیق ًا تا س��ال  1354و پيش از دس��تگیری وحید افراخته چنین
فکر میکرد که محمد حنیفنژاد مس��ئول عملیات و مأمور بردن شهرام بهداخل اتومبیل بوده و
عبدالرسول مشکينفام هم همان عضو مسلسل بهدست گروه بوده که به ماشین پا و یا نگهبان
تیراندازی کرده و دو عضو دیگر تیم را اصغر بدیعزادگان و محمد س��یدی کاش��انی میدانست،
زیرا کرایه ماشینها بهنام اصغر بدیعزادگان بود.
واقعیت اما این بود که نه زندهیاد حنیفنژاد و نه زندهیاد مشکینفام هیچيک در این عملیات

مردم ؛ تماشاچی یا بازیگر؟

55

شرکت نداش��تند .آنها پس از دستگیری هردو تعمداً و آگاهانه این مس��ئولیت را تقبل کردند تا
عامالن اصلی را از زیر تیغ نجات دهند.افراخته در اعترافات س��ال  54ازجمله فاش س��اخت که
محمد داودآبادی معروف به محمد جودو و زندهیاد علیاکبر نبوی نوری دونفری بودهاند که به
ترتیب حنیف و رسول مسئولیت آنها را برعهده گرفتهاند.

اقدام برای گروگانگیری شهرام برای ساواک زنگ خطري بود ،زیرا نشان میداد که گروه
علیرغم دستگیریهای بس��یار توان عملیاتی دارد .بويژه که چند روز دیگر هم جشنها رسم ًا
افتتاح میشد.
نام اصغر بدی��عزادگان بهعنوان اجارهکنن��ده اتومبیلهای کرایهای باع��ث تمرکز تعقیب و
مراقبت روی تمامی نزدیکان و خانواده او شد .اصغر در پنجم مهرماه توسط اطالعات شهربانی
دستگیر ش��د .رقابت اطالعات شهربانی و س��اواک باعث شد تا اصغر زیر ش��کنجههای بسیار
وحشیانه قرار گیرد .ش��کنجه و س��وزاندن تمامی بدن بویژه س��تون فقرات چنان بود که اصغر
حالت نیمه فلج پیدا کرد .اطالعات ش��هربانی چندي بعد پیکر نیمهجان اصغر را به ساواک داد تا
باردیگر مورد بازجويی و شکنجه قرار گیرد.
طرح انفجار دکلهای برق منطقه کن نیز از اقدامات ناکام این ایام است؟

بله ،عدمموفقیت در ربودن شهرام باعث نشد تا تمایل به عمل بزرگ که از سالها پیش درباره
آن صحبت ش��ده و از ماهها پیش برای آن برنامهریزی ش��ده بود از اذهان خارج ش��ود .برگزاري
جشنهاي 2500ساله شاهنشاهي بهعنوان يك عامل در آن روزها بسیار بسیار مؤثر بود.
براساس اطالعاتِ فنی یکی از اعضای سازمان بهنام مهندس ناصر سماواتی که در شرکت
برق منطقهای تهران کار ميكرد و لو نرفته بود؛در صورت سرنگونی دکل برقرسانی کویکن،
فش��ار جریان قوی باعث افزایش بار بر ديگر قس��متها و ازکار افتادن س��ایر ترانسفورماتورها
شده و بخش بزرگی از شهر تهران در خاموش��ی خواهد رفت .این عمل در روزهايی که به خاطر
جشنها ،خیابانها چراغانی ميشد وسوسه بزرگی برای ما بود.
تشید،
بر مبنای این طرح روز 24مهر 1350چهارنفر از اعضای س��ازمان بهنامهاي علیرضا ّ
نبی معظمی ،ناصر س��ماواتی و محمد س��یدی کاش��انی با یک قبضه اس��لحه کمری و مقدار
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قابلتوجهی مواد منفج��ره و بمب س��اعتی عازم منطقه کوی کن میش��وند ،غاف��ل از اینکه
بهدلیل جو امنیتی ایام جشنها و بويژه اينكه پيش��تر چريكهاي فدايي روي اين دكل عملي
نافرجام انجام داده بودند ،منطقه تحت مراقبت ش��دید ژاندارمری کن است .افراد يادشده پس
از واردش��دن به منطقه مورد شک قرار گرفته وکار به درگیری مس��لحانه و زخمیشدن سیدی
کاشانی و دستگیری دیگر افراد میانجامد .این طرح نیز به این ترتیب شکست میخورد.
دو طرح گروگانگیری ش��هرام پهلوینیا و انفجار دکل برق منطقه کن ،گرچه هردو ناموفق
بوده و شکست خوردند ،اما پيامدهاي آنها از شکست در خود عملیات بیشتر بود.
رژیم شاه که روی جشنها س��رمایهگذاری سیاس��ی ،اقتصادی و تبلیغاتی زیادی کرده بود
میدید که باوجود دس��تگیریها ،گروه ـ که تا آن هنگام هنوز نام نداش��ت و س��اواک ما را گاه
بهعنوان شاخه مس��لح نهضتآزادی و یا نهضت آزادیبخش و گروه مذهبي میشناخت ـ قدرت
عملیاتی و تخریب دارد ،بنابراین با حداکثر انرژی در جستوجوی حنیف نژاد که

بـ��ا دس��ــتگیری حنــیفن��ژاد ،بدیــ��عزادگان ،میهندوس��ت و ديگ��ر اف��راد تعداد
دس��تگیریها از  120نفر بيشتر ش��د و دیگر چهره برجس��تهای که بش��ود بالفاصله روی او
حس��اب کرد در بیرون از زندان نماند .از این نظر دس��تگیری پایان مهر  50را باوجود ش��مار
اندک افراد ،باید بزرگترین موج از مجموعه دستگیریهای دو ماه گذشته دانست .دستگیری
حنیفنژاد مرحله جدیدی در ادامه حیات سازمان است.
مقصودتان مرحلهای است که با "احمد رضايی" و نقش ویژه او شناخته میشود؟

دقیق ًا همینطور اس��ت .اواخر مهر  50همزمان ب��ا روزهای ماه رمضان ب��ود .احمد هم عضو
همان خانه حنیفنژاد بود که برای انجام کاری بیرون رفته بود .او هنگام مراجعت متوجه میشود
که خانه محاصره شده و افراد خانه دس��تگیر ش��دهاند .احمد آنگونه که خود تعریف میکرد؛ در
البهالی جمعیت اینقدر معطل میماند تا دستگیری یار و محبوب خودش حنیف را میبیند.
احمد رضايی گرچه تا پيش از آن عضو کمیته مرک��زی نبود ،اما بهدلیل ویژگیهای خاص
و بویژه ارتباطات گسترده و مردمی بس��یار مورد توجه حنیفنژاد بود .همین ويژگيها و بویژه
توانايیاش در ارتباطات مردمی به وی ام��کان داده بود تا در میان الیههای مختلف اجتماعی
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و از اقشار گوناگون ،دوستان و یارانی داشته باش��د .همچنین توانايی انطباق او با محیط بسیار
زیاد بود؛ امری که در مورد شماری از افراد سازمان که بیشتر کارتئوریک کرده و کمتر با مردم
ارتباط داشتند مصداق نداشت.
مرکزیت سوم س��ازمان از فردای دستگیری حنیف تشکیل میش��ود :احمد رضايی ،بهرام
آرام و کاظم ذواالنوار .احمد بر س��ر قرار یکایک افراد باقیمانده میآم��د و با آنها اتمام حجت
میکرد .به یاد دارم که در نخس��تين مالقات و قرار تش��کیالتی در کوچهه��ای مابین خیابان
خراس��ان و خیابان لرزاده به من گفت" :س��ازمان ضربه خورده و «تمامی» کادرهای رهبری
دس��تگیر ش��دهاند و تعداد بس��یار اندکی ماندهاند .س��ازمان یعنی من و تو و چن��د نفر دیگر".
او گفت" :سازمان وارد مرحله مبارزه مسلحانه شده و معلوم نیس��ت هرکدام از ما تاچند هفته
و تا چند ماه دیگر زنده باشیم .مبارزه مرگ و زندگی اس��ت ،بنابراین مختارید که یا با سازمان
بمانید و به مبارزه ادامه دهی��د یا بدون هیچگونه خجالت و رودرواس��ی و اجب��ار بروید دنبال
زندگی خودتان .تا االن بودهاید ،دستتان درد نکند".

احمد در ش��رايط جدید از افراد عهد و پیمان جدید میگرفت .من نمیدانس��تم نام واقعی او
احمد رضايی است و اگر هم میدانس��تم این نام برایم مفهوم ویژهای نداشت ،اما نام مستعار او
را خوب به خاطر دارم .نام مستعار احمد رضايی درآن روزها "مختار" بود .علت انتخاب این نام را
که از او پرسیدم گفت که با یاد و نام "مختار ثقفی " انتخاب کرده است.
سازمان و یا بهتر است بگویم باقیمانده سازمان ،به کمک احمد از تیررس دستگیری خارج شد.
عمل بزرگ کنار گذاشته شد .حفظ خود و بعد هم عملیات کوچک ،عملیات روی سوژه ثابت ،مانند
پاسگاههای پلیس ،مراکز تجمع آنها ،مراکز استقرار وسايل نقیله و ...در دستور کار قرار گرفت.
در این روزها در زندان ،ش��کنجهگران س��اواک دو هدف را دنبال میکردند :نخست ،شکستن
یاران و گرفتن اطالعات از آنان برای دس��تگیری افراد بیشتر .دوم و به نظر من مهمتر از آن ،ایجاد
جو یأس و ناامیدی از ادامه راه .هوشیاری احمد و قطع محلها و ارتباطات ضربهپذیر ،ساواک را در
هردو هدفش ناکام گذاشت .نقش احمد بهسرعت بازتابهای خودرا نشان داد .خبر به داخل زندان
وبه میان یاران زندانی رسید و ش��عله امید را که میرفت در اثر شکستها و دستگیریهای پیاپی
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فروکش کند دوباره فروزان کرد .س��اواک هر جا میرفت و هرکس را که میخواست دستگیر کند
میدید که پیش از آن احمد از آنجا عبور کرده و رد پا را پاک و یا فرد را مخفی کرده است .زیاد طول
نکشید تا س��اواک به اهمیت نقش احمد پی ببرد ،بخصوص که از دید ساواک ،هنوز اسلحههايی
هم در دست افراد گروه بود و خطر عملکردن توسط آنان هنوز وجود داشت .اینبار تمام آنتنها و
تمامی امکانات برای بهدام انداختن احمد رضايی (مختار) به کار افتاده بود .من آن روزها احساس
میکردم که دوران دربهدری و دستگیری و شنیدن هر روزه خبر دستگیری تمام شده است.
اوايل آذر م�اه بود که موضوع فرار رضا رضاي�ی از بندهاي زندان اوين ابتدا به صورت ش�ایعهای
مبهم و س�پس بهصورت خب�ری واقعی در ميان م�ا پيچيد و موجی از ش�ادی همه م�ا را فرا گرفت.
ازغندی یا همان منوچهری بازجوی معروف اوین مثل مار به خود میپیچید ،ولی زندانیان از هرگروه
و دستهای از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدند .از دانسته و خاطرات بيرون زندان بگويید.

حساسیت ساواک روی احمد رضايی و نقش او باعث شد تا رضا ،دیگر برادر احمد که در نخستین
یورش شهریور  50به زندان افتاده بود میدان مانور جدیدی پیداکند .پیش از این ،از قبول مسئولیت
حنیفنژاد و رس��ول مش��کینفام در ماجرای گروگانگیری ش��هرام پهلوینیا گفتم .این یکی از
روشهای درست سازمان در آن روزها بهمنظور س��بککردن بار مسئولیت کادرهای جوانتر ،از
طریق قبول مسئولیت توسط کسانی بود که بهاصطالح آب از سرشان گذشته است .این سیاست
در عمل باعث شد که نقش بس��یاری از کادرهای مهم و مؤثر کمرنگ ش��ود و با محکومیتهای
سبک روبهرو شوند .بس��یاری از این افراد پس از آزادی دوباره به سازمان پیوستند .کمکردن نقش
رضا در مرکزیت نیز از اینگونه موارد بود .البته هوشیاری خود رضا در هنگام بازجويی ،ارتباط او با
ديگر زندانیان و دادن اطالعات سوخته نیز وجه دیگر و مکمل قضیه بود .در ضمن ساواک هنوز از
تجربه کافی با گروههای مسلح و مخفی ،آن هم گروههای مذهبی که به گمان ساواک سادهتر از
گروههای مارکسیستی بودند برخوردار نبود .دستگیری نسبت ًا آسان افراد سازمان در شهریورماه و
مسلحنبودن آنها هنگام دستگیری نیز باعث ایجاد میدان مانوری برای رضا رضايی شد.
رضا با درک حساسیت ساواک نسبت به احمد و حساسیت نسبت به وجود سالح در سازمان و
تظاهر به اینکه دانشجويی بوده كه تحتتأثیر و جذب سازمان شده و طی بازجويی نیز اطالعات
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خود را داده و بهاصطالح حسننیت خود را نشان داده ،توانست اعتماد بازجوی ساواک ازغندی
(معروف ب��ه منوچهری اوین) را جلب کند و نش��ان دهد ک��ه حاضر به همکاری اس��ت .رضا از
ساواکیها میخواس��ت كه او را آزاد گذارند تا احمد را پیداکرده و به تسلیم خود و سالحها راضی
کند .مأموران س��اواک رضا را تحتالحفظ به بیرون از زندان و به کوچ��ه و خیابان میبردند تا با
حضور در محلهای تردد احمد او را به مأموران نشان دهد.
من این ابتکار رضا را با گوش��ت و پوس��ت خودم درک میکنم ،چرا که چند سال بعد و پس از
ماجرای تصفیههای خونین درونسازمانی که به کشتهش��دن مجید شریفواقفی و دستگیری
من و صمدیهلباف انجامی��د ،ما (صمدیه و من) نیز در ش��رايطی قرار گرفتی��م که امکان چنین
مانوری برایمان مهیا شد ،که تفصیل آن را براي بررسی آن سالها میگذارم.

جالب اين اس��ت که احمد با درک اجتماعی ق��ویاي که از ارتباطات گاه غیرس��ازمانی
داشت سالها پیش کمتر عکس و نش��انی از خود بهجای گذاشته بود .ساواک عکس جدید
و بهاصطالح بهروزش��دهای از او نداش��ت و همه عکسهای احمد قدیمی بودند .این هم بر
میدان مانور رضا میافزود.
خبر این موضع رضا توس��ط خانوادههايی که به مالقات با زندانی��ان میرفتند به بیرون و به
احمد رس��ید .احمد به ش��كل پيچيدهاي با رضا ارتباط پيدا كرد و اينگونه در ميان اعضا معروف
شد كه روزی ضمن گشتوگذارهای خیابانی ،یکی از افراد سازمان در نقش دورهگردهای کنار
خیابان خود را به رضا نزدیک کرده و ضمن پاککردن کفش او کاغذی را در کفشش میگذارد.
روی این کاغذ محل و نقشه فرار برای رضا مشخص شده بود تا او مأموران را به آنجا بکشد.
محل فرار گرمابه جعفری در خیابان بوذرجمهری ( 15خرداد كنون��ي) بود .این حمام دارای
دو در ورود و خروج بود که کمتر کسی میدانست .طبق طرح ،قرار بود رضا مأموران را از خیابان
اصلی به این حمام بیاورد به این بهانه که يكي از محلهای قرار گذاشتن احمد است .پس از آن
طرح ،مراحل گوناگونی داش��ت .در راهروی اصلی ورودی حمام پیرمرد کفاشی بود ،طبق یک
حالت از طرح قرار بود كه رضا با مأموران وارد شوند و در پلههای ورودی دونفر از افراد سازمان از
روبهرو مأموران همراه رضا را مورد حمله قرارداده و در صورت نياز ،خود درگیر و کش��ته شوند تا
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رضا بتواند از در دیگر حمام فرار کند.
در طرف دیگر حمام موتور سیکلتی با راننده آماده بود تا رضا را از طریق کوچه پسکوچههای
بازار از منطقه دور سازد.
روز س��وم آذر ماه رضا همراه با مأموران به منطقه مورد نظر میآید .رضا در یک لحظه حضور
احمد را در حمام به س��اواکیها اعالم میکند و موفق میشود که س��اواکیهای همراه خود را
قانع س��ازد تا در بیرون حمام منتظر او بایس��تند و او خود بهتنهايی بهداخل حمام برود .مأموران
هم بیخبر از وجود در دیگر ،در مقابل در اصلی منتظر ميمانند .رضا از در دیگر خارج ش��ده و به
سازمان پیوست.
فرار رضا ،سه ماه پس از دستگیری ،شکس��ت بزرگی برای س��اواک بود .افزون بر زندانیان
برای ما که دربیرون زندان بودیم نی��ز فرصت و پیروزی بزرگی بود .نهتنه��ا از این نظر که یک
عضو آن هم عضو مرکزیت توانس��ته بود از زندان فرار کند ،بلکه مهمت��ر از آن این بود که رضا
تجربیات اف��راد زندان و انبوهی اطالعات مربوط به عملکرد س��اواک از بازجويی تا
با انبوهی از
ِ
تعقیب و مراقبت و ...بیرون آمده بود.
به ياد دارم س��ال  1354که من ب��ه زندان افتادم ،بهم��ن نادری (ملقب ب��ه تهرانی بازجوی
معروف س��اواک) خطاب به من و صمدیهلباف گف��ت" :بزرگترین ضرر فرار رض��ا این بود که
شناخت از ساواک ،روشها و تاکتیکهای ما را به بیرون منتقل کرد".
رضا پس از ف��رار در رأس مرکزیتی که احم��د و بهرام آرام وکمی بعد کاظ��م ذواالنوار عضو
آن بودند قرار گرفت .او پ��س از فرار از زندان در نامهای خطاب ب��ه افکارعمومی ایران و جهان،
ضمن شرح جریان فرار خود نوش��ت" :گوشهای خود را خوب باز کنید و فریادهای جانخراش
پاکترین فرزندان این مرزوبوم را در زیر شکنجههای سبعانه س��اواک بشنوید .فریاد اعتراض
بلند کنید و این فریاد را به گوش جهانیان برسانید".
رضا در نامه خود به ش��کنجههای اعمالش��ده ب��ر علیاصغر بدیعزادگان اش��اره میکند و
مینویسد" :چش��مان خود را باز کنید و به زخمهای عمیق و بدنهای کبود شده از شالق آنها
نگاه کنید .برای آنکه معنای چهار ساعت روی اجاق برقی ش��کنجه دیدن را درک کنید ،آتش
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سیگاری را به دستتان نزدیک کنید"....
نامههای رضا در س��طح وس��یعی در خارج کشور منتشر ش��د و در شناساندن س��ازمان و نیز
افشاگری علیه رژیم شاه بسیار مؤثر بود.
فرار رضا ،نامههای او  ،تجاربی که از زندان با خود آورد و تجربیات پیشین او به عنوان کمیته
مرکزی گرچه در آن روزها بس��یار باارزش مینمود و چنین نیز بود ،اما جای حلقه مفقودهایکه
در گفتوگوی پیش��ین در مسیر حرکت س��ازمان به آن اش��اره کردم همچنان پرنشده و خالی
باقی ماند :چگونگی برق��راری رابطه میان توده مردم��ی که کمرش در زیر بار فقر و س��تم خم
شده و حتی میشکند ،اما حاضر به پرداخت بهای س��نگین زندان و شکنجه نیست و به اعتباری
مرعوب "قدرت" حاکمیت است از یکسو و نیروی جوان خواهان تغییر و بهاصطالح پیشتازی
که آماده باالترین بهاست و به مکانیسم "قدرت" و "نظم حاکم" کم بها میدهد ،از سوی دیگر
در یک کالم رابطه میان عمل انقالبی و عمل اجتماعی.
نبرد نابرابري می��ان جوانان چریک و مجاهد از یکس��و و رژیم و دس��تگاههای اطالعاتی و
امنیتی او از سوی دیگر در جریان بود .اگرچه ما ماجراجویانی نبوديم که از انفجار بمب و نارنجک
و یا شلیک اسلحه لذت ببریم ،اما عملیات مسلحانه ،تحمل شکنجههای طاقتفرسا و دفاعیات
شجاعانه و نبرد بیامان تا آخرین قطره خون و تا آخرین گلوله تنها سرمایههای ما بودند.
بر این باور بودیم که درخشش آذرخشها در شب سیاه و ظلمانی استبداد ،شب را روشن و راه
را به رهروان و به "خلق" و طبقات اجتماعی آن نش��ان خواهد داد .بر این گمان بودیم که بر اثر
شجاعت و عملیات ما ،ترس مردم از "دس��تگاه حاکم " فروخواهد ریخت و آنها را به پشتیبانی
ما به صحنه خواهد آورد.
باوجود صحنههای سرشار از فداکاری و ازخودگذشتگی ازسوی زنان و مردانی که بعدها نام
"مجاهد" بر آنان گذاشته ش��د و حتی باوجود فداکاریها و عملیات شجاعانه گروههای دیگر و
بخصوص چریکهاي فدايی خلق" ،عنصر اجتماعی" بهمعنای واقعی کلمه "غايب" بود.
اینجا و آنجا اش��کی به اندوه ریخته میش��د وآهی از افس��وس از دلها برمیآمد و حتی گاه
دس��تی کوتاه برای کمک دراز میش��د ،اما "توده مردم" ،طبقات و الیهه��ای اجتماعی آن به

62

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

درجات گوناگون "تماشاچی" بودند تا "بازیگر".
در اینجا بیمناسبت نیست قسمتهايی از نامه زندهیاد شهید علیاصغر بدیعزادگان از زندان
را که تالش��ی اس��ت برای یافتن چنین حلقه مفقودهای (البته درهمان دس�تگاه نظ�ری و عملی
سازمان) با هم مرور کنیم.

این نامه قرار بود به بیرون از زندان فرستاده ش��ود که توسط مأموران لورفته و ضبط میشود.
بدیعزادگان بهخاطر این نامه و بخصوص رهنمودی که مینویسد "محور ضربهها به ساواک با
دامگذاری ،انفجار و ترور افراد حتی درجه  3آن باشد" شکنجههای مضاعفی را تحمل کرد .نامه
پس از تیرباران نخستین سری از اعضای کادر مرکزی ،یعنی پس از  30فروردین  1351نوشته
شده است .این نامه در شرايط زندان ریزنویسی شده ،شرايطی که اصغر و دیگر رهبران سازمان
در انتظار اجرای حکم اعدام هس��تند .ش��مارهگذاری در نامه وجود ندارد و من برای مشخص و
برجستهکردن نکات ،شمارهگذاری کردهام .تأكید زیر کلمات نیز از من است:
« سالم به همه برادران
کلیات و برخی مسائل در مورد جنبش در حال اوج ایران که قب ً
ال شرایط سختی را میگذراند
به نظرم رس��یده که به توصیه برادر ش��هیدم بهروز درصدد جمعآوری و پاکنویس آن بودم که
چهارش��نبه غمانگیز  30فروردین و توطئه همزمانش (ابد دادن به محم��د) پیش آمد که هنوز
فکرم را مشغول کرده اس��ت .چون فرصت س��ریع ًا میگذرد (منالمؤمنین رجال صدقوا )...لذا
بهطور ناقص و پراکنده هرچه به ذهنم رسیده مینویسم.
 .1دراین لحظات حس��اس دوراندیش��ی و احس��اس مس��ئولیت و دچار احساساتنش��دن
ضروریترین وظايف است.
 .2تحلیل از وضع موج��ود ـ رژیم و خصوصیتهای اصلی جامعه نس��بت به گذش��ته تغییر
اساسی نکرده ،بنابراین تحلیل ما از چگونگی وضع جامعه و نقاطقوت و ضعف محوری رژیم نیز
همان است.
 .3مشخصات جامعه ما نظیر گذش��ته یأس از مبارزات بیمحتوا و مسالمتجویانه ،احساس
حاکمیت رژیم و سیس��تم پلیس��ی گس��ترده آن و تنها یک امید (و گاهی امید مبهم) به مبارزه

مردم ؛ تماشاچی یا بازیگر؟

63

مسلحانه بهعنوان تنها راه موجود است.
 .4کشتار بیرحمانه  19شهید سیاهکل درآستانه عید و اخیراً  4برادر ما ،باوجود تبلیغات وسیع
و بیس��ابقهای که در خارج و داخل ش��ده ،مردم را بیش��تر در خود فرو خواهد برد و برایشان این
سؤال را مطرح خواهد کرد که آیا واقع ًا رژیم و سیستم پلیسیاش ضربه ناپذیرند؟
 .5جواب صحیح به این سؤال بایستی محور عمده خطمش��ی آتی جنبش باشد و عملیات بر
این محور دور بزند .چه در حال حاضر در اثر شدت ضربات در یک س��ال گذشته تنها نقطه امید
[مقصود اصغر مبارزه مسلحانه چریکی است] در ابهام بیشتری فرو رفته است.
 .6وظیفه محوری گروهها عبارتست از :
1ـ سعی در استمرار عمل برای شکستن سکوت و حاکمیت سیاسی دشمن
2ـ سعی در استمرار جنبش و لذا حداکثرکوشش برای حفظ موجودیت سازمان
(دو وظیفه متضاد و وابسته به هم)
 .7درحال حاضر نیروهای امنیتی و ضربتی رژیم در حال آمادگی کامل بوده ....آمادهاند که با
ضربات مهلک دیگری باقیمانده نیروهای مبارز مخفی را از بین ببرند.
 .8رژیم میخواهد با دامنزدن به احساس��ات عمومی و ح��س انتقامجويی عناصر باقیمانده
گروهها آنان را ب��ه ماجراجويیهای غیرمنطقی کش��انده جنب��ش را که هنوز ق��وام نگرفته با
دامهايی که گس��ترده کام ً
ال متالشی سازد .این بزرگترین خطری اس��ت که جنبش نوپای ما را
تهدید میکند.
 .9اما باتوجه به لزوم استمرار عمل و جوابگويی به کشتارهای رژیم و باالخره برای حل تضاد
بین دو وظیفه موجود چه باید کرد؟
 .10حوادث و جریانات یک س��ال گذشته ...دید ما را نس��بت به چگونگی شکستن سکوت و
عملیات مس��تمر تصحیح کرد .دید ذهنی ما در مورد عملیات گندهبینی بود .ما برای شکس��تن
ناگهانی حاکمیت سیاسی و جو پلیسی( محور اس��تراتژی ما) ضربات نسبت ًا بزرگ و مداوم (چند
ضربه بزرگ در هفته) در برنامه داشتیم.
 .11دید ما نس��بت به چگونگی اس��تمرار عمل به کل��ی تغییر کرده اس��ت .واقعیت چند ماه
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گذشته نش��ان داد که عملیات انفجاری کوچک و حتی شعارنویسی روی دیوار جو را داغ و مردم
را امیدوار به استمرار جنبش نگهمیدارد.
 .12درمقابل وحشیگریها و کشتارهای رژیم نباید سکوت کرد و نیز نباید دست به عملیات
ماجراجویانه زد .ضمن ًا نباید بیش از قدرت عملی جنبش تهدید کرد ،چه بهزودی بیمحتوا بودن
خود را نشان خواهد داد.
 .13به نظر من عملیات نس��بت ًا بزرگ که ان��رژی زیاد برده و امکان تلف��ات در آن وجود دارد
صرف ًا بایستی برای اعمال حداکثر ضربه به سیستم پلیسی و حاکمیت سیاسی رژیم بهکار رود...
محور ضربهها به س��اواک با دامگذاری  ،انفجار و ترور افراد حتی درجه  3آن باید باشد ،بنابراین
تکیه اصلی کار در شهرها و باالخص تهران خواهد بود.
 .14درصورت قوامگرفتن ...،عملیاتی برای ایجاد همبس��تگی نزدی��ک با تودههای محروم
مردم الزم اس��ت .ربودن پولدارهای معروف و آزادکردن آنها در مقابل کم��ک به فتح و زلزله
زدهها .ارسال پول برای خانوادههای فقیر ...ارسال بستههای پارچه ،لباس ،حواله آذوقه و. ...
 .15دس��تگیری و دادن تلفات در این راه با توجه به ارزش کار که به منظور اعالم همبستگی
هرچه بیشتر با توده مردم است مسئله بهجا و قابل تبلیغ است.
پیروزی با ماست چون خدا و ملت با ما است" .
فقدان حلقه مفقودهای که در نامه بدیعزادگان نیز بهگونه "دو وظیفه متضاد اس��تمرار جنبش
و استمرار عملیات" فرمولبندی میشود باعث ش��د که پیروزیهای تاکتیکی حتی درخشان و
چشمگیر هم پس از مدتی تحتتأثیر ناتوانی و ضعف بنیادین و استراتژیک محو وکمرنگ شود.
هم از این روس��ت که هنوز آب خوش ش��ادی فرار رضا از گلوی اعضا پايی��ن نرفته و هنوز
بهراس��تی تمامی تجربیات و نظراتی که از زندان آورده ش��ده جمع بندی نشده بود که به فاصله
کمتر از  2ماه پ��س از فرار رضا ،احمد رضايی برس��رقرار تش��کیالتی لورفت��های در محاصره
مأموران قرار گرفته و پس از زدوخوردی نسبت ًا طوالنی با کشیدن نارنجک به زندگی خود پايان
داد و بهعنوان نخستین شهید سازمان مجاهدین خلق شناخته شد( 11بهمن .)50
س��اعتی پيش از ش��هادت احمد ،ما در دیداری تصادفی و عبوری یکدیگ��ر را دیدیم .بدون
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ردوبدلکردن کلمه یا حرفی یا حتی تکاندادن دست یا س��ری .فقط تالقی دو نگاه آشنا بود و
بس؛ دو نگاهی که یکدیگر را دوست داشتند  .او با کس��ی بود و من با کس دیگر که از روبهروی
هم رد شدیم .در آن لحظه کوتاه عبوری دیدن "مختار" برایم بس��یار شیرین و لذتبخش بود.
نمیدانم چگونه بود که در همان لحظ��ه کوتاه تمامی حرفهای چند وقت پیش او در گوش��م
طنین انداخت که :مبارزه مرگ و زندگی درپیش است و عمر چریک چند هفته و چند ماه است.
آنموقع نمیدانس��تم که او به قتل��گاه میرود و کمتر از س��اعتی دیگر در کمی��ن مأموران،
عمر چریکیاش به پایان میرسد .همچنان که نمیدانس��تم من پس از او چه عمر طوالنیاي
خواهم داش��ت و بر من چهها خواهد رفت .پس از آن در خلوت خویش باره��ا و بارها آرزو کردم
که ایکاش میدانستم .آرزو کردم که ایکاش میتوانس��تم زمان را متوقف و یا منجمد کنم و
عقربههای ساعت را به عقب برگردانم.
افسوس ،صد افسوس ،هزار افسوس و هزاران هزار افس��وس که چنین کاری از بشر ساخته
نیست .این را بگویم که در زندگی من از این صحنه ها بسیار بوده است ،پس همچنان که بارها
با خود گفتهام اکنون نیز به ش��ما میگویم که اگر نمیتوان عقربه زمان را به عقب برگرداند ،اگر
نمیتوان یاران و عزیزانیکه از دس��ت رفتهاند را دوباره ديد ،حداقل میتوان راوی صادق وقایع
بود تا دیگران و نس��لهای جوان میهن از تجربهها و درس��ت و نادرس��ت کارهای ما بشنوند و
بیاموزند .ارزشهای بنیادین و انس��انی که برای آنها این همه جانفش��انی ش��د را بشناسند و
خطاهای کارما را م��ورد ارزیابی قرار دهند تا بهت��ر از ما مبارزه و بهتراز م��ا زندگی کنند .به امید
آنكه راههای پرسنگ ،پاهایش��ان را بیش از اندازه زمخت نکند و شجاعتش��ان کمتر از درد ما
نباشد .چنین باد...
با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاش�تید .ادامه ماجرا و جریانهايی که به تغییر ایدئولوژی در
سازمان مجاهدین و تصفیههای خونین تشکیالتی شد را میگذاریم برای گفتوگوی بعدی.

من هم از شما متشکرم.
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دیالکتیک اندیشه و قهر ،کادرسازی و کادرسوزی
در گفتوگوی پیشین از فرار رضا رضايي گفتید و اینکه هنوز آب خوش فرار رضا از گلو پايین
نرفته با شهادت احمد رضايي روبهرو شدیم .ميدانيم که نخستین نتيجه فرار رضا افزونبر جنبه
تقویت روحی ـ روانی آن برای اعضا ،تصحیح خطوط عملیاتی و شروع عملیات کوچک بود.

درس��ت اس��ت .عملیات کوچک یعنی عملی��ات روی س��وژههای ثابت مانن��د خودروها و
پاسگاههای پلیس و کارگذاری مواد منفجره در مراکزی مشابه آن در دستور کار قرار گرفت.
عملیات کوچک آغاز ش��د .ابتدا ماشینها و سپس پاس��گاههای پلیس در تهران از نخستین
اهداف بودند .به یاد دارم که انفجار پاس��گاه پلیس در بازار اولین مورد بود و بعدها پاس��گاههای
پلیس در میدان خراسان ،میدان شاه و میدان شوش نیز بمبگذاری شد.
سهولت عمل و تهیه مواد منفجره (البته به نس��بت عملیات بزرگ) باعث گسترش عملیات
ش��د و دامنه عملیات به بیرون از تهران هم کش��یده ش��د .به ياد دارم در آن روزها ش��ماری از
طلبههاي قم در حمایت از مجاهدین زندانی تظاهرات کرده و با س��رکوب پلیس روبهرو ش��ده
بودند .خبر که به ما رسید در نشستی با کاظم ذواالنوار ،علیرضا بهشتیپور ،مجید لغوی و فردی
بهنام حسین بحث شد که خوب است ما بهعنوان "نیروی مدافع" مردم در مقابل رژیم وارد شده
و اقدام به عمل کنیم .بهعالوه توجه و تمرکز س��اواک روی خودم��ان را از تهران به دیگر نقاط
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پخش کنیم .مطلب مورد تأيید قرار گرف��ت .من و یکنفر دیگر برای شناس��ايی به قم رفتیم و
چندین محل ازجمله پاس��گاههای پلیس در مقابل حرم حضرت معصومه را مناس��ب دانستیم.
جهت استفاده حداکثری از تبلیغ عمل مسلحانه ،زمان عملیات ،تعطیالت آخر هفته ـ که زائران
زیادی از تهران و اطراف به قم میآمدند ـ انتخاب شد .برای جلوگیری از خسارت جانی به مردم
عادی نیز (بهعنوان یک اصل عملیاتی) زمان انفجار را نیمههای شب انتخاب کردیم.
پس از شناس��ايی اولیه ،ط��رح عملیات ریخته ش��د .چند روز بع��د چند نفری ب��ا قیافههای
گوناگون از تهران به قم رفتیم .يادم هست من خود را ش��بیه کارگران ساختمانی کرده بودم و با
توبرهای از بهاصطالح وس��ايل کار و موادخوراکی خود را به نزدیکی پاسگاهها رسانده و مواد را
کار گذاش��تیم .البته موقع کارگذاری ،چند نفری هم از دو سو مراقب بودند تا اگر مورد مشکوکی
پیش آمد مداخله کنند .برای چهار پاس��گاهی که از قبل شناس��ايی کرده بودی��م مواد منفجره
بردیم ،ولی هفته بعد که برای عملیات رفتیم مش��اهده کردیم یکی از پاسگاهها برچیده شده ،ما
هم بیانصافی نکرده آن مواد را به مواد برای سایر پاسگاهها اضافه کردیم .به این ترتیب در یک
شب همه پاسگاههای پلیس در قم را منفجر کردیم و همان ش��ب هم به تهران برگشتیم .فردا
صبح ،خبر عملیات البته ب��ا آبوتابهای مردمی خاص خود ،در قم و تهران پخش ش��ده بود و
همانگونه که ما انتظار داشتیم انعکاس فراوانی یافت.
در اینجا بیمناسبت نیست به نوع و ش��يوه تهیه مواد منفجرهای که آن موقع بهکار میبرديم
هم اشارهای داشته باشم كه عبارت بودند از:
1ـ "چدیت " که ترکیبي از کلرات پتاسیم ،پودر گوگرد و شکر بود .از ترکیب يادشده مادهای
با قدرت انفجاری متوسط بهدست میآمد .اینکه نام شیمیايی چنین ترکیبی چدیت بود و یا در
سازمان این نام را به آن داده بودند اطالع درستی ندارم.کلرات پتاسیم مادهای است که مصرف
دارويی دارد و در داروخانهه��ا به میزان کم ،براي تهیه محلول شستوش��وی دهان قابل تهیه
بود .این محصول را بهطور عمده میشد از عمدهفروشهای دارويی اطراف خیابان ناصرخسرو
خریداری کرد .منن خودم با مراقبتهای دیگران چندینبار مراجعه کرده و چند کیلو خریداری
کردم .پودر گوگرد را نیز میشد از بنگاههايی که مواد شیمیايی میفروختند ،تهیه کرد .مخلوط
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پودر گوگرد با آب برای سمپاشی و ضد عفونی درختان علیه حشرات و قارچ استفاده میشد.
2ـ ماده انفجاری دیگر نیترات پتاس��یم بود که از مواد ترکیبی کودشیميايی بود و با یک فیلتر
و صافی معمولی میشد کودشیمیايی را تصفیه و نیترات پتاس��یم آن را استخراج كرد .این ماده
نیز از بنگاههای شیميایی قابل خریداری بود.
3ـ ماده بعدی دینامیت بود که از طریق امکانات دوس��تان و هوادارانی که در ش��رکتهای
ساختمانی داشتیم آن را تهیه میکردیم.
4ـ قویترین ماده البته تی ان تی (تری نیترو گلس��یرین) بود .این ماده را هم از شرکتهای
ساختمانی و یا با محمل شرکتهای ساختمانی البته به میزان کمتر بهدست میآوردیم.
بهترين وس��ايل مداربندی و تایمر مربوطه هم ،همان س��اعتهای قدیمی جیبی بود که در
بازار تهران بهوفور یافت میشد و با کمی دستکاری ،تایمری  12ساعته و با سریکردن دو عدد
از آنها تایمری  24ساعته بهدست میآمد.
همانطورکه در كتابهاي چاپش��ده هم آمده ،هم مواد اولیه و هم وسايل جانبی عملیات
بهس��ادگی قابل تهیه و در دس��ترس بود .البته آنچه گفتم بخش��ی از تجربیات "گروه شیمی"
س��ازمان در پيش از ش��هریور  50بود که به ما منتقل ش��ده بود .زندهیادان ش��هدا بهروز(علي
باکری) ،علیاصغر منتظر حقیقی و بدیعزادگان ـ که مدتی نیز در تسلیحات ارتش کارکرده بود
ـ در این امر نقش اساسی و تعیینکننده داشتند.
به ياد دارم که یکبار ب��رای عملیاتی که مؤفق هم بود ،مواد گفتهش��ده ب��اال را تهیه کردیم،
ولی ترازويی که بتوانیم مواد را به میزان متناس��ب مخلوط کنیم نداش��تیم .مغازهای بود در حد
فاصل گمرک شاهپور و گمرک مولوی که سموم گیاهی برای ضدعفونی درختان و باغچهها را
میفروخت .آنجا رفتیم و پس از خرید میزان معینی گوگرد ب��راي ضدعفونی باغچه و درختان،
به مغازهدار گفتم برای مؤثرب��ودن دارو باید ترکیبات دیگری را هم اضافه کنم و از او خواس��تم
وزنه مورد نظر مرا در ترازویش بگذارد .او هم که برای نخس��تینبار بود با چنین وضعیتی روبهرو
میش��د فرصت فکرکردن پیدا نکرد و کاری را که از او خواسته بودم انجام داد و من ساکی را که
همراه داشتم باز کرده و کلرات را به میزانی که میخواس��تم اضافه کردم و بعد هم سنگ بعدی
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و افزودن ش��کر.کلرات را که سفیدرنگ بود بهجای ش��کر معرفی کردم و گفتم پودر گوگرد را با
شکر مخلوط میکنم تا حشرات بهخاطر شیرینی شکر آن را بخورند!
اینها را بیش��تر به آن خاطر گفتم تا شِ ��مايی از امکاناتمان در آن زمان بهدس��ت داده باشم.
اين زمانی بود که تبلیغات رژیم ش��اه ،قدرته��ای خارجی را تأمینکننده مال��ی وتدارکاتی ما
میدانس��ت و ما را خرابکارانی که از آن س��وی مرزها دس��تور میگیرند و گاه از آن س��وی مرز
میآیند معرفی میکرد.
افزونبر پیام معروف بدیعزادگان که ش�ما در گفتوگوی پیشین به آن اش�اره کردید ،پیام و
یا بهتر اس�ت بگویم دو پیام ازسوی مجاهدین شهیدسعید محس�ن و محمد حنیفنژاد به بیرون
فرستاده شد که در آن به شروع عملیات کوچک هم اشاره شده بود.

درست اس��ت .البته بخشهای عمدهای از پیام مشترک س��عید و محمد در یورش پلیس از
بین رفت و آنچه بیشتر امروز در دسترس و قابل اتکاست پیام دوم است که حنیفنژاد در فاصله
دادگاه اول و تجدیدنظر نظامی به بیرون ارسال کرد.
پیام اول یعنی همان پیام مش��ترک با آیه 227سوره شعرا آغاز میش��ود که«:وسيعلمالذين
ظلموا ای ُمنتقلب ینقلبون» (و به زودی س��تمگران درخواهند یافت ک��ه چگونه آنها را زیرورو
وس��رنگون خواهیم کرد) این آیه تا س��الها بعد و تا پيش از تغییر ایدئولوژی در انتهای تمامی
اطالعیههای عملیاتی بهصورت امضايی ایدئولوژیک تکرار شد و بسیار انگیزاننده بود.
پیام چنین ادامه مییابد" :برادران! ما درشرايطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن
خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و زير شدیدترین و وحشیانهترین شکنجههای غیرانسانی
و قرون وس��طايی ،ما و رفقایمان را برای اعدام آم��اده میکند .با این همه م��ا هرگز از پیروزی
راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نش��ده به آرمانه��ا و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راس��خ
داریم .این است که باوجود تمام فشارها هر طور ش��ده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاورهای
کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم ،پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم".
سپس میافزاید" :بگذار دشمن ما را از هر کاری بازدارد و تحت هر فشاری قرار دهد ،لیکن ما به
راه خود که بدیهی است ازجانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب میشود اعتماد راسخ داریم...
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برادران! وحدت تشکیالتی ما ،هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت .هرگز مایوس نشوید.
هرچه دارید در کفه جنگ تودهای مسلحانه گذاشته و تا امحای کامل امپریالیسم ،صهیونیسم و
رژیم سلطنتی ایران بجنگید .راه ما راه خدا و راه تودههاست".
پیام يادش��ده پس از تأکید مجدد بر پیروزی حق و ق��وای طرفدار حقیقت ب��ر باطل و قوای
ش��یطانی خطاب به افراد س��ازمان میگوید" :در هر وقت و هر زمانی بای��د و میتوان هدف را
در نظر داش��ته و بدانید که در هر شرایطی باید مقاومت کرد .باید نهراس��ید و دشمن خونخوار را
محکوم و خوار نمود ...شنیدهایم که به عمل پرداخته و ماش��ینهای پلیس را قبل از عید منفجر
کردهاید ،پس بدانید که پیروزی از آن ماست .ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم...
ادامه راه خدا هوشیاری میخواهد .صداقت و احساس مسئولیت میخواهد .پس بر شماست
که از اشتباهات درس بگیرید.
وحدت تش��کیالتی را همیش��ه حفظ کنید .از دیگران عبرت بگیرید نه اینک��ه در چاهویل
اشتباهات سرنگون شوید .برادران! مبادا تاریخ به قول حضرت علی از شما کسی بسازد که خود
مایه عبرت دیگران ش��وید.ذی ً
ال ش��ما را به رعایت اصول زیرین که رمز بقا و کمال است دعوت
میکنیم و شما را به رعایت جمیع آنها که مایه دوام و تکامل حیات سیاسی و تشکیالت ماست
فرامیخوانیم :الف ـ اتخاذ موضع صادقانه در هرجا و مکانی...
صفحات دیگر این پیام همانطور که شما نیز میدانید در یورش پلیس از بین رفت .این نظر
هم مطرح شده است که ممکن اس��ت تمامی عبارات این پیام عین ًا گفته و نوشته سعید و حنیف
نبوده باشد که با توجه به ش��رايط بسته زندان و ش��رايط انتقال پیام میتواند قابل فهم باشد ،اما
به نظر من روح و محتوای پیام با آموزشها و اندیش��ههای حاکم بر سازمان در آن سالها کام ً
ال
مطابقت دارد.
پیام دوم ک��ه امض��ای[م .ح] را در انتهای خود دارد توس��ط حنیفنژاد در فاصل��ه دو دادگاه
نظامی بیرون داده ش��د و تأيیدکنن��ده مضامین پیام اول اس��ت .بهدلیل اهمی��ت رهنمودهای
آخر آنکه موضوع گفتوگوی کنونی ماس��ت آن را ذکر میکنم(.خطکشي زير مطالب از من[
شاهسوندي] است).
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"این س��طور در شرایطی نوش��ته میش��ود که ما را از هرطرف بحرانی س�خت احاطه کرده
اس��ت .یکطرف ش��دت ضربات کوبندهای که یکی پس از دیگری به ما میخورد و یکطرف
دس��تگیریها و ش��کنجههای وحش��یانه دژخیمان و نابودی و اع��دام باالتری��ن ،پاکترین،
منزهترین و شجاعترین فرزندان خلق ما.
در این شرايط سهمگین ...تنها وتنها یک چیز می تواند ما را از کشاکش شکست وارهاند و به
سر منزل آرمان انسانی خود که رهايی خلقهای اسیر است نزدیک کند.
حنیفنژاد سپس ضمن تأکید بر ضرورت "ش��رکت در پروسه خالق و دائمی تئوری و عمل"
و از این طریق "روز به روز غنی و غنیتر س��اختن اندیشه خود" چنین میگوید" :رمز پیروزی ما
در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیالتی گروه است که در مساعی زیر متجلی میگردد:
1ـ وحدت تشکیالتی
2ـ وحدت استراتژیک
3ـ وحدت ایدئولوژیک
به این ترتیب تنها ضامن پیروزی ،حفظ دقیق اصول درباره وحدت اس��ت ک��ه تنها و تنها از
طریق اصل :
1ـ انتقاد و انتقاد از خود و
2ـ اصل ادامه" بقای پیشتاز" حفظ میشود .م .ح
همانطورکه از مضمون دو پیام بهروش��نی دریافت میش��ود .ن��گاه درازمدت و بهاصطالح
اس��تراتژیک بنیانگذاران س��ازمان بر مسئله وحدت تش��کیالتی ،اس��تراتژیک و ایدئولوژیک
بهعنوان سهپایه اصلی بقای سازمان و اجرای اصل انتقادپذیری ش��امل انتقاد و انتقاد از خود و
باالخره اصل ادامه "بقای پیشتاز" است.
هیچکس بهت��ر از بنیانگذاران نمیتوانس��ت اثر ضربه بزرگ ش��هریور 50و دستگیرش��دن
اکثریت قریب به اتفاق کادرهای درجه یک و درجه دو سازمان را درک کند ،زیرا هم آنها بودند
که با تالشی طاقتفرس��ا و طوالنی ،طی حداقل  6سال توانس��ته بودند چنان جمع و گروهی را
ساخته و سازمان دهند.
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اگر بخواهم ضربه ش��هریور  50را صرف ًا از منظر تش��کیالتی مدنظر قرار دهم باید بگویم که
تمامی زحمات شبانهروزی  6س��اله بنیانگذاران و صدها نفر افراد س��ازمان برای "کادرسازی"
و ازجمل��ه "کادر همهجانبه " ظرف چن��د هفته یورش س��اواک از بین رفت .اش��راف بر چنین
ابعادی است که بنیانگذاران و بويژه ش��هید بدیعزادگان بر وحدت تش��کیالتی ـ استراتژیک و
ایدئولوژیک تأکید میکنند.
در تأييد صحبت ش�ما ،اصغر بديعزادگان پس از ضربه س�ال1350ميگفت :يك س�ازماني
داشتيم ،درست نگهش نداشتيم ،ساواكي اومد و بردش ،سر پا نشست و خوردش.

تأکید بنیانگذاران بر اصول س��هگانه حفظ وحدت و بويژه اصل "ادامه بقاي پيش��تاز" گرچه
درست اس��ت ،ولی در همان دستگاهی اس��ت که منجر به ضربه شده اس��ت ،یعنی تشکیالت
مخفی جهت مبارزه مسلحانه و اعمال قهر انقالبي .ضمن اینکه نباید فراموش کرد که از زمان
تأسیس سازمان در س��ال  1344تا کمی پيش از ضربه شهریور ،ساواک از وجود سازمان بیخبر
بود .این بیخبری ـ كه س��اواك آن را ضربه هولناك به حيثيت خود ميدانست ـ خود بزرگترین
فرصت برای عضوگیری و کادرسازی بود.
حال در شرايط پس از ضربه و بهاصطالح لورفتن سازمان و بعد هم شروع عملیات مسلحانه
پرواضح و بس��یار روش��ن بود که نمیتوان مانند محیط آرام پيش از ش��هریور به کادرس��ازی
پرداخت .افزون ب��ر اينکه الزامات ف��راوان عمل مس��لحانه نیز به ديگر وظايف افزوده ش��ده
بود .اینجاس��ت که پارادوکس همیش��گی رخ مینماید؛ تقابل و یا بهتر است بگویم ،دیالکتیک

"اندیشه" و" قهر" .نقيضي که بدیعزادگان س��عي ميکند آن را با طرح "ضرورت استمرار عمل
در عین ضرورت حفظ جنبش"حل نمايد و حنیفنژادبا تأکيد بر وحدتهای سهگانه متکی بر دو
اصل انتقاد و انتقاد ازخود و بويژه اصل ادامه بقای پیشتاز.

به نظرمن ،واقعيت اين اس��ت ک��ه «انديش��هورزي» و «اعم��ال قهر» و به ديگر س��خن
کادرسازي و شرکت در عمل مسلحانه چه درحکومت شاه و چه پس از دوران انقالب که رجوی
سکان رهبری سازمان را بهدست گرفت ،مانعهالجمع بوده و هستند.
هر راهحلی جهت "کادرس��ازی"به مفهوم "اندیش��هورزانه" آن ،وقتیکه با سازمان مخفی
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و عمل مس��لحانه آن هم از نوع چریک شهری عجین ش��ود ناکارآمدي خود را بهسرعت نشان
خواهد داد و بیشتر از آنکه "کادرسازی"شود "کادرسوزی" میشود ،مگر آن که مقصودمان از
"کادرسازی" نه "انسانهای اندیش��هورز" ،بلکه صرف ًا پرورش چریک و فرد نظامی (قهرمدار)
باشد که در آن صورت پادگانهای حکومتی با واحدهای کماندو ،تکاور و کالهسبز بسیار کاراتر
از خانههای مخفی ،قدرت "کادرسازی" دارند.
البته در فضای گفتمان مبارزه مسلحانه ضد امپریالیس��تی و گفتمان "پیشتاز"ی که با خون
خود باید راه را نشان دهد ،در فضای گفتمان شهادت و ش��هادتطلبی ،در فضای قرارگرفتن در
قلب تودهها یا قلب تاریخ ،در فضای درست فهم نش��دن واقعه تاریخی عاشورا و حتی در فضای
درست فهم نش��دن مبارزه رزمندگان فلس��طینی و نیز مبارزه و ش��رايط بینالمللی ـ تاریخی و
جغرافیايی ویتن��ام ،چین ،کوبا و صرف ًا در فضای س��رنگونی "قدرت حاک��م" و جایگزینی آن با
"قدرت دیگر" [به كمك قه��ر انقالبي]  ،آن هم ب��ا تصویری از دور ،هرچند کام� ً
لا صادقانه و
صمیمانه و مایهگذرانه ،جز این انتظاری نميرفت.
به اختصار بگویم که تصویر م��ا از نهضت حس��ینی در نقطه مقابل و در ضدی��ت و زدگی از
تصویر دیگرانی بود که از همان نهضت دکان ارتزاق و دینفروش��ی و در موارد بس��یار سازش
باحکومت درس��ت کرده بودند.ه��م از اینرو ب��ود که با بهکارگی��ری مفاهیم جدی��د در وقایع
هزارواندی س��ال پیش"،ابوذر غفاری خداپرس��ت سوسیالیست" میش��ود و معاویه و عثمان
نمایندگان سرمایهداری !! و اشرافیت!!
ما براین باور بودیم که "راه حس��ین" را میرویم ،اما این پرس��ش نه بهدرس��تی مطرح ش��د
و نه بهدرستی پاس��خ داده ش��د که آیا مانند امامحس��ین "همه" راهها را تجربه کرديم؟آيا همه
مسیرکجکردنها و اعالم آمادگیهای حس��ینبن علی برای جلوگیری از خون و خونریزی را تا
به آخ�ر رفتيم و جواب نگرفتيم؟ آیا شرايط آن روزی جامعه ما ،مانند بیابان کربال بود کهبایستی
بهراس��تی ميان "ذلت" و "مرگ" یکی را انتخاب کنيم؟ آیا انتخابهای "شرافتمندانه "دیگر با
حفظ" عزت و کرامت انسانی" برای ما و مردم وجود نداشت؟
خالصه آنکه ب��رای تحقق "آزادی"،ک��ه البته تص��وری مبهم از آن داشتیم(دموکراس��ی
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نمیگویم چ��ون به مفهوم دقی��ق کلمه ب��ا آن بیگانه بوده و حت��ی مخالف بودی��م) و "عدالت
اجتماعی" ،که شیفته و عاشق آن بودیم ،باید سالح بهدست گرفت و "حق "را با زور آن هم زور
سالح ،بازپس گرفت؟
در چنان تصوی��ری از واقعه عاش��ورا ،صلح امام حس��ن از قلم میافتاد و کس��ي به جد بدان
نميپرداخت و يا در بهترين بيان زمينهس��از قيام امامحسين تفسير ميش��د ،ولیعهدی مأمون
خليفه عباسي توسط امامرضا و س��که بهنام او زدن به سکوت برگزار میش��د و نقش اساسی و
تاریخی امامجعفر صادق در حفظ و گسترش اندیشه شیعه عم ً
ال نادیده گرفته میشد.
همچنانکه از س��ورههای قرآن و خطبههای نهجالبالغه هم پيش از همه به س��وره توبه و
س��وره محمد پرداختیم و به گفته مرحوم مهندس بازرگان تنها س��ورههای جهادی که درصد
اندکی از کل قرآن را تشکیل میدهد انتخاب کرده و تفسیر کردیم.
این را ب��ه اختصار گفتم تا ش��اید موضوعی ش��ود برای اهل فن و کس��انی که ب��ه تاریخ نه
بهعنوان کپیبرداری ،بلکه درسآموزی و استفاده از آن در شرايط مشخص تاریخی و اجتماعی
میاندیشند.
اما پاسخ شخصی من "اکنون" و نه آن روزگار ،به بسیاری از پرس��شها این است که :نه ،ما
تمامی راهها را نیازمودیم،تمامی امکانات از بین نرفته بود و ما از آنها تا به آخر اس��تفاده نکرده
بوديم و هنوز فضا برای فعالیت و ازجمله "اندیشهورزی" و "کادرسازی" برای به چالشکشیدن
(و نه براندازي و جایگزینی) "قدرت" و نظام خودکامه وجود داشت .بر این باورم که "نیاز" مبرم
س��ازمان مسلحانه کار نبود .شاید
روز و چاره کار باوجود استبداد ،بیعدالتیها و خفقان حکام،
ِ
سازمانی دیگر و روابطی دیگر نیاز بود.
ما میخواندیم و در ادبیات س��ازمان وارد ش��ده بود ک��ه حرکت جبهه مل��ی دوم و متعاقب
آن خیزش  15خرداد  42گورس��تان ناسیونال رفرمیسم اس��ت و دیگر"تنها سلاح" میان ما و
رژیم قضاوت خواهد کرد .میگفتیم که رژیم تنها زب��ان زور را میفهمد .در اطالعیههای خود
مینوشتیم که "پیروزی جز با توسل به قهر و تفنگ ممکن نیست" و"تفنگ تنها راه نجات خلق
را بهدرستی نشان میدهد".
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با تقلید از ش��عارهای فلس��طینیهايی که همهچیز و حتی خانه و کاش��انه را از دست داده و
"آواره" ش��ده بودند تکرار میکردیم که "آنچه با زور گرفته ش��ده اس��ت جز با زور پس گرفته
نمیشود ".شور جوانی و بیتجربگی مانع میش��د که بهیاد بیاوریم شرايط سیاسی اجتماعی و
تاریخی ما با شرايط فلسطینیها بسیار متفاوت است.
به باور من ،به جاي ايجاد نظام ارزشي و فرهنگ سياسي معطوف به امر قدرت(منتج و مبتني
بر قهر) ،احيا و يا ايجاد نظام ارزشهاي دموكراتيك ،عدالتجويان��ه و آزاديخواهانه و فرهنگ
سياس��ي معطوف به آن نياز آن روز ما بود .ناگفته پيداس��ت که پيافکندن چنان کاخی عظيم و
مرتفع امر یک سال و دوسال و حتي چند سال نبود و بهس��رعت نيز به بار و به"پیروزی" موعود
نمینشس��ت؛ضمن آن که فراموش نميکنيم با توجه به استبداد شاه چنان کاري نه آسان بود و
نه بيخطر .با اين همه آن کار ميتوانس��ت پيافکنياي تاريخي شود جهت حفظ و مقابله با باد
و باران و توفان ح��وادث و گزند قدرتمداران .تناقض گريبانگير رهبران س��ازمان و ميراثداران
بعدي آن نيز شايد اين گونه حل ميشد.
ضمن ًا در اين گفته بر س��ر آن نيس��تم تا همه خطاها را در طرف خودمان ق��رار دهم و از نقش
تعيينكننده حكومت خودكامه شاه در اعمال قهر و در بس��تن فضاهاي دموكراتيك كه در واقع
نوعي ُهل دادن به سوي قهر متقابل بود چشمپوش��ي كنم .در اين باره در گفتوگوهاي پيشين
به تفصيل صحبت کردهايم ،ولي چون «سازمان مجاهدين پيدايي و سير تحوالت آن» موضوع
گفتوگوست به بخش مربوط به آن بيشتر پرداختم.
به نکتهای اشاره کردید؛ "کادرسازی" و "کادرسوزی" .لطفاً در این باره بیشتر توضیح دهید.

سعی میکنم نظر امروز خود را نسبت به وقایع آن روز اینگونه بیان کنم:
1ـ تردیدی ندارم که حنیف و سعید انسانهای مسلمان و دردمندانی عاشق بودند در رؤیای
تحقق آزادی و عدالت اجتماعی.
2ـ آنها تحقق آرمان خود را در اس�لام و درکی که از اسالم داش��تند میدیدند ،پس بیانگر
روایت و بهاصطالح امروزی قرائتی انقالبی از اس�لام بودند .از این نظر خود را موظف به مبارزه
مکتبی میدیدند.

دیالکتیک اندیشه و قهر ،کادرسازی و کادرسوزی

77

3ـ از نظر آنها نظام حاکم چنان فاسد و وابسته اس��ت که امکان هیچگونه رفرم (اصالح) در
درون آن متصور نیست.
4ـ از نظر آنها نظام خودکامه شاه تن به هیچ قانون حتی قانونهای خودساخته نمیدهد ،از
اینروست که تمامی مبارزات مسالمتآمیز گذشته با شکست روبهرو شده.
5ـ پس نظام شاه در تمامیتش باید سرنگون شود و نظام و سیستمی که هیچگونه شناخت عینی
نسبت به آن نداشتیم جایگزین شود .به دیگر سخن« ،قدرت خلق» (كه خود خوانده ،نمايندگي آن
را برعهده داشتيم)ميبايد از طريق انقالب جایگزین "قدرت ضدخلق" و " قدرت شاه" شود.
6ـ آنها امر انقالب اجتماعی را از طريق مبارزه مس��لحانه در دس��تور کار داش��تند ،اما برای
انقالب مورد نظرشان به نظریه و تئوری احتیاج داشتند.
7ـ اگر انقالب مش��روطه و پسلرزه آن ،نهضت ملیش��دن نفت ،نگاه به انقالب فرانس��ه و
ارزشهای آن داشت ،نس��ل حنیف با انقطاع از نسل پیش��ین ،نگاه به انقالبهای چین ،کوبا،
ویتنام ،الجزایر و فلسطين دارد ،که عمدت ًا خیزشهای مردمی علیه نظامهای مستعمراتی بود.
8ـ گذش��ته مذهبی و بهتر اس��ت بگویم گذش��ته ملی ـ مذهبی همراه با زیس��تن در فضای
روشنفکری دانش��گاه مس��ئله "تعالی انس��ان و ارزشهای انس��انی" را نیز برای آنها و برای
کسانیکه میخواستند عضوگیری کنند مطرح میکرد.
9ـ از اینروست که برای نخس��تینبار در میان گروههای سیاس��ی ایران تعریف جدیدی از
مبارزه ارائه میشود:
"مبارزه عبارت است از برداشتن هرگونه سد راه تکامل بشر" و بالفاصله اضافه میشد که"در
زمان حاضر امپریالیزم به سرکردگی امریکا را بزرگترین س��د راه تکامل بشر میدانیم" و بعد هم
"هيچگونه رابطه مسالمتآميزي ميان خلقها به امپرياليزم وجود ندارد؛ آنچه هست يا نبرد است
يا اسارت ".امپرياليزم ببر کاغذي است و نابودشدني؛ هم از درون و هم از بيرون ضربهپذير است.
رژيم شاه دستنش��انده امپرياليزم است و مبارزه براي س��رنگوني آن اولين گام از مبارزه جهاني
ماست(.در اين باره توجه کنيد به آرم سازمان و توضيح نصفالنهارهاي کشيده شده در آن)
10ـ به این ترتیب ،هدف مبارزه از یکس��و بهدس��تگرفتن "قدرت" تعریف میش��ود که
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تعریفی کالسیک از مبارزه است و ازسويی "مبارزه برای تعالی بشر" (اعم از مردم وپیشاهنگ).
11ـ اینگونه است که ظاه�را ً پارادوکس قهر و اندیش��ه ،پارادوکس" قهر" و "تعالی انسان"
بهاصطالح حل میشود.
12ـ ميگفتند و میگفتی��م قدرت را برای قدرت نمیخواهیم ،ق��درت را برای رهايی خلق و
تعالي میخواهیم .در اين گفته خود بس��يار هم صادق بودند،اما هيچنظر و برنامه مش��خصي در
مورد مکانيسم"کنترل قدرت" نداشتند و نداشتيم.
13ـ نميدانستند و نمیدانستيم که قدرت ،ویژگیها و جذابیتهايی دارد که وقتی گریبانت
را گرفت یا گریبان��ش را گرفتی ،مصداق اين ش��عر معروف میش��ود که :دیرآم��دی ای نگار
سرمست /زودت ندهیم دامن از دست.
14ـ همچنانکه نمیدانس��تیم ش��يوه و "چگونگی کسب قدرت" خود بس��یار مهم است و
ارتباط مس��تقیمی به "چگونگي نگهداری" آن دارد .این گفته مائوتس��ه تن��گ را بارها و بارها
تکرار میکردیم که "قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میآید" ،ولی نمیدانستیم قدرتی که از
طریق لوله تفنگ بهدست آید با لوله تفنگ هم باید نگاهداری شود.

15ـ بهدرستی به حکومت ش��اه ایراد میگرفتیم که خودکامه اس��ت ،ولی الگوهایمان نیز
دموکراتیک نبودند .مطلقه و مادامالعمر بودن حکومت مائوتسه تنگ و پيش از او لنین و بعدها
استالین ،هوشیمینه ،کاس��ترو و در این س��وی هم عرفات (البته از طریق قیام و قعودهای از
پیش برنامهريزي ش��ده حزبی و س��ازمانی) به چش��م ما نمیآمد و هر حرفی علیه آنها را با
مارک "تبلیغات امپریالیستی" نادیده میگرفتیم .ظاهراً تفاوت اردوگاهها کافی بود تا چشم ما
بسیاری از حقایق را نبیند.
16ـ این است آن پارادوکس گریبانگیر حنیف ،س��عید و ما در بیرون زندان .دو وظیفه مبارزه
مسلحانه و کادرسازی دو وظيفه متضادی اس��تکه با هم مانعهالجمعاند .درست همانگونهکه
قدرت و اندیشه مانعهالجمعاند.
17ـ در اس��ناد س��ازمان مجاهدین به تواتر آمده که در دوران زندان و تا پيش از صدور حکم
اعدامها مس��ئله زندهماندن یا نماندن کادر رهبری ازجمله مسائلی بوده است که روی آن بحث
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شده است؛ به استناد به اصل ادامه بقای پیشتاز.
اما س��رانجام ش��عار "یک کش��ته بنام به که صد زنده به ننگ" که بیان دیگ��ری از فرهنگ
ش��هیدپروری آن هم ش��هید به مفهوم فیزیکی اس��ت ،وجه غالب را پیدا میکند .در این میان
چیزی که گم میشود ادامه فکري و انديشهاي نهضت است.
18ـ از جهت��ي ديگر در ش��عار میگفتیم و تک��رار میکردیم ک��ه "هر تفنگی ک��ه به زمین
میافتد هزاران دست برای برداش��تن آن از زمین دراز میش��ود" ،اما درواقع امر اینگونه نبود.

حنیف،س��عید ،اصغر،احمد ،رضا ،رس��ول ،کاظم علی ،به��روز ،محمود و بس��یاری یاران دیگر
محصول یکروز و دو روز نبودند که بش��ود آنه��ا را جایگزین كرد .آنها و حت��ی خود ما که از
کادرهای درجه سه آن روز بودیم ،محصول  6سال کار سازمانی نبودیم ،آنها محصول دورهای
تاریخی و نمایندگان ش��جاع نس��لی بودند که با گذر ازکوران حوادث  28مرداد  32و  15خرداد
 42ش��کل گرفته و آبدیده ش��ده بودند .چگونه میش��د آنها را امروز به فردا و امسال به سال
آینده تکرار کرد؟ این مسئله در مورد دیگر نیروها ازجمله جزنی ،شعاعیان ،احمدزادهها ،پویان و
دیگران نیز مصداق ميکند.
19ـ اگر جنبه "اندیشهسازی" نهضت را بر جنبه انقالبی وکسب"قدرت" تقدم میدادیم ،به
پرورش و کادرسازی برای اندیش��مندانی دموکرات و عدالتجو که ايجاد جامعهاي دموکرات و
عدالتپرور را در پيش رو دارند ميپرداختيم.
پس از انقالب و پ��س از ماجرای  30خ��رداد 60نمونههاي فاجعهبار چنی��ن درگیری در امر
"قدرت" را ک��ه رنگ و بوی ایدئولوژیک و مذهبی نیز گرفته بود از هر دو س��وی ش��اهد بودیم.
شاهد بودیم که چگونه بنیان خانواده و جامعه بهدس��ت خود خانوادهها و افراد جامعه در معرض
تهدید و نابودی قرار گرفت .شاهد بودیم که برادر یا خواهری ،برادر ،خواهر و یا پسرعموی خود
را به صرف اینک��ه در اردوی" قدرتِ " مقابل قرار دارد لو میدهد یا ت��رور میکند و یا مادری به
مرگ فرزند خود راضي ميشود .این عمق فاجعه نبرد "قدرتی" بود که در جامعه ما جریان یافت.
نبردی که عوارض زيادي به دنبال نداشت.
20ـ اگر میدانستیم که انسانها هم "محصول" و هم"سازندگان" سیستمها هستند و میتوان
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در هر سیستم نامطلوب عناصر مطلوب و هرسیستم مطلوب عناصر نامطلوب را مشاهده کرد.
اگر میزان ،مالک و پيش از آن دیدگاهی داشتیم که میتوانستیم نسبی را در مطلق ببینیم و
نسبی را یکسره نفی نکنیم و شیفته مطلقی که نمیدانیم چیست نشویم.
اگر به زیرساختهای اقتصادی و پیشزمینههای تاریخی ـ فرهنگی و اجتماعی آنگونه که باید
بها میدادیم و آنقدر ارادهگرایانه و پرشور خواستار تغییر نبودیم ،شاید تناقض کادرسازی با مبارزه
جهت کسب قدرت حل میشد و البته آنوقت کادرسازی مضمون و محتوای دیگری مییافت.
چنان کادرسازی مفروضی نوعي سرمایهگذاری برای سالها و شاید هم دهها سال دیگر بود.
21ـ میگفتیم تودهها آمادهاند ،رهبری اس��ت ک��ه آمادگی ندارد ،س��الهای بعد دیدیم که
آنگونه که ما میپنداش��تیم تودهها آماده نبودند .ش��ماری از دس��تگیریهای منجر به اعدام
اعضای سازمان و سازمانهای دیگر توس��ط همان تودههای محروم اما ناآگاه صورت گرفت.
دستگیری محمد باقر عباس��ی که به فاجعهای برای س��ازمان انجامید و نیز دستگیری خود من
تنها موارد نیستند .همسایهای که مرا لو داد و حضورم را به ساواک خبر داد از قضا بسیار هم فقیر
بود .شاید همین فقر او بود که باعث شد به طمع دریافت جایزه چنان کاری را بکند.
قرار ب�ود جمعبنديه�ا را بگذاريم براي بع�د از ديدهها و ش�نيدهها .نكاتي كه اش�اره كرديد،
مباحث بس�يار اساس�ي و بنيادي اس�ت ،از اي�نرو از خود ش�ما و نيز ديگ�ر دوس�تان و مطلعين
دس�تاندركار دعوت ميكنيم كه در پايان مجموعه گفتوگوها به عن�وان جمعبندي براي امروز
و آينده ميهنمان ،به بررس�ي همهجانبه و بيش�تر آن پرداخته ش�ود .حال برگردی�م به ادامه بحث
تاریخی خودمان و عملیات انفجاري که به گمانم شما نيز در شماري از آن شرکت داشتيد.

با سپریشدن نخستين زمس��تان و ورود به س��ال  ،51ضربات زنجیرهای قطع شد ،عملیات
مسلحانه گسترش یافت و عضوگیریهای جدید نیز انجام شد.
اول از عملیات بگویم و سپس درباره عضوگیریها:
سال  51دیگر سال واردآمدن ضربات یکجانبه از سوی ساواک نیست ،سال ضربهخوردن و
ضربه متقابل زدن است ،اما چنین معادلهای نیز درنهایت به ضرر سازمان است.
درس��ت اس��ت که به کمک عملیات کوچک که رفتهرفته بزرگ و بزرگتر میشود شعله نبرد
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و امید ناشی از آن روش��ن میماند به طوري که برای حنیف و سعید هم امیدبخش است ،ولی ما
در پيش و در پس هر عمل ضرباتی را متحمل میش��ویم .ضربات ما به رژیم ویرانگر نیست و او
بهراحتی مهرهها و حتی مهرههای مهمی را که از دست میدهد جایگزین میکند ،اما ما قادر به
جایگزینکردن نیستيم و باقیمانده نیروهایمان در پی هر ضربه ،اندک و اندکتر میشوند.
خوب است نگاهی به روز شمار عملیات سازمان و ضربات وارده برآن در سال  51بیندازیم:
•  30فروردین ماه .51نخستین سری اعدامها؛ ش��امل اعضای کمیته مرکزی ناصر صادق،

علی میهندوس��ت ،محمد بازرگان��ی و بهروز(علی) باکری ،مس��عود رجوی نی��ز در این گروه
محاکمه شدکه با یک درجه تخفیف محکوم به حبس ابد شد.
• 14اردیبهشت  .51س��اعت چهار و پنج دقیقه صبح ،انفجار در ش��رکت هواپیمايی انگلیس
بهنام بی .او .ای .سی؛ و ساعت یازدهوسیدقیقه صبح انفجار در دفتر مجله"این هفته" .این مجله
که با اس��تانداردهاي امروزي اروپا نيز شديداً "پورنو" بود توس��ط عالمیر دولو قاجار از وابستگان
شخصی شاه اداره میشد .س��الها بعد در خاطرات اس��داهلل علم وزیر دربار ش��اه میخوانیم که
عالمیر دولو وظیفه بردن مهرویان اروپايی به دربار برای شاه و علم را بر عهده داشته است
•18اردیبهشت  .51در س��اعت  5عصر مهدی رضايی در حوالی میدان ژاله مورد شک یکی
از اکیپهای کمیته مش��ترک به سرپرستی س��توان جاویدمند قرار ميگيرد .در حین درگیری و
تيراندازي متقابل افسر مزبور کشته و مهدی دستگیر ميشود .مهدي شدیداً تحت شکنجه قرار
میگیرد .او عضو تیم عملکننده در انفجار دفتر مجله "این هفته" بود
• 27ارديبهشت .51بمبی که محمد ایگهای میخواس��ت در یکی از غرفههای امریکايی در
نمایشگاه بینالمللی کار بگذارد در دستان خود او منفجر و باعث کشتهشدن او شد.
•3خرداد  .51در ادامه انفجار کیوس��کهای پلیس در تهران ،کیوسک پلیس واقع در میدان
شاه ،بمبگذاری و منفجر شد.
•4خرداد  .51س��حرگاه این روز دومین س��ری اعدامها ش��امل بنیانگذاران سازمان محمد
حنیفن��ژاد و س��عید محس��ن ب��ه هم��راه علیاصغربدی��عزادگان و اعض��ای کمیتهمرکزی
محمودعسگریزاده و عبدالرسول مشکینفام.
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•خرداد  .51خبرگزاریها گزارش دادند که نیکس��ون رئیسجمهور امری��کا در پی دیدار از
ش��وروی روزهای  9و  10خرداد برای دیدار با ش��اه به تهران خواهد آمد .بسیاری از خبرنگاران
جهان این مس��افرت را پوش��ش میدادند .ای��ن فرصتی ب��زرگ و طاليی برای س��ازمان بود،
بخصوص که چند روز پیش از آن نیز رهبران اصلی سازمان اعدام شده بودند .تیمهای عملیاتی
سازمان ازجمله گروه تحت مسئولیت زندهیاد کاظم ذواالنوار دست بهکار شدند .اول شناسايی
و انتخاب اهداف و بعد هم تهیه مقدمات و سرانجام خود عمل.
•10خرداد .51درس��اعت پنج و چهل و پنج دقیقه بامداد ،بمبی نس��بت ًا قوی در ضلع جنوبی
"اداره اطالعات امریکا" واقع در خیابان صبای ش��مالی کار گذاش��ته و منفجر ش��د .در اثر این
انفجار خساراتی به ساختمان يادشده وارد آمد .ساعت هفت و بیست و دو دقیقه صبح همان روز،
اتومبیل مستشاری شماره  ،2حامل ژنرال هوايی هارولد پرایس در خیابان دولت ،نزدیک چهار
راه قنات به کمک یک بمب هدایتشونده بسیار قوی منفجر شد .در این حادثه ژنرال امریکايی
هر دو پای خود را از دست داد .روزنامههای حکومتی از کشتهشدن یک مادر و دختر که در حال
عبور بودند خبر دادند و مجاهدین کشتهش��دن این مادر و دختر را ناشی از تیراندازی محافظان
ژنرال امریکائی و ظن به آنها بهعنوان چریک دانستند.
بمب پر قدرت دیگری رأس س��اعت  8صبح همانروز در باالی در ورودی مقبره رضاش��اه
که قرار بود نیکسون از آنجا دیدن کرده و ادای احترام کند منفجر شد .این بمب شب پيش از آن
کارگذاری و زمانبندی شده بود.
انفجارهای فوق همراه ب��ا انفجار بمبهای متع��دد صوتی در اطراف قبر رضا ش��اه و نیز در
مس��یر فرودگاه و اعتراضات دانش��جويی که به پرتاب سنگ ازس��وی خوابگاه دانشجویان به
کاروان اتومبیلهای نیکسون انجامید سفر نیکسون را بسيار تحتتأثير قرار داد و خبرگزاریها
از فعالبودن جنبش چریکی علیه حکومت شاه خبر دادند.
منفور بودن نیکسون در دوران معاونت ریاستجمهوری آیزنهاور و سفر پیشین او در آذر ماه
پس از کودتای  28مرداد  1332که به تظاهرات دانشجويی وکشتهشدن سه دانشجو انجامیده
بود و نیز منفوریت او در کشورهای امریکای التین که به حمله و آتشزدن ماشین او منجر شده
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بود بر ابعاد تأثیرگذاری این عملیات که بسیار خوب طراحی و اجرا شد ،افزود.
"زیگلر" س��خنگوی کاخس��فید که همراه نیکس��ون در تهران بس��ر میبرد ،همانروز در
مصاحبهاي مطبوعاتی ش��رکت کرد و اظهار داش��ت ای��ن حوادث زیر نظر ی��ک گروه کوچک
زیرزمینی انجام شده و در روابط میان امریکا و شاه خللی وارد نخواهد کرد .روزنامه و رسانههای
انقالبی مانند الس��فير در لبنان و فلس��طین الثوره (ارگان س��ازمان آزادیبخش فلسطین) و نیز
ص��وت العاصفه رادیوی س��ازمان فتح خبر را همان ش��ب ب��ه تفصیل و بهگون��های متفاوت با
سخنگوي کاخسفيد انعکاس دادند .
جالب است دانسته ش��ود که تیمهای عملکننده بالفاصله از تهران خارج و بيشتر به مشهد
و ش��ماري به اصفهان رفتند .این کار به منظور جلوگیری از ضربه احتمالی پس از فعالش��دن
ساواک بود که میتوانست اثر تبلیغی ـ سیاس��ی عملیات را خنثی کرده و یا کاهش دهد .این راه
حلي تاکتیکی برای فرار از ضربه بود و راهحل اساس��ی نبود .خواهیم دی��د که در عملیات بزرگ
بعدی یعنی ترورس��رتیپ طاهری تیم عملیاتی در همان روز در مکان��ی دیگر ضربه میخورد؛
ضرباتی بسیار جدی و تعیینکننده در سرنوشت سازمان.
• مرداد  .51تش��کیل دادگاه بدوی نظامی ب��رای مهدی رضايی .مه��دی رضايی که در زیر
شکنجههای ش��دید و وحش��یانه ظاهراً پذیرفته بود در یک دادگاه علنی سکوت کرده و منفعل
برخورد کن��د .برخالف انتظار رژی��م در مقابل رس��انههای بینالمللی به دف��اع از اهداف خود و
مجاهدین و افشای شکنجههاي اعمال شده بر خود و جنايتهاي رژیم پرداخت.
•  16ش��هريور .51مهدي رضايي پس از محکومش��دن به س��هبار اعدام در دادگاه بدوی و
تجدید نظر نظامی تیرباران شد .او در هنگام دستگیری و تیرباران  20سال داشت .شکنجههای
وارده براو ،دفاعیات پرشور ،کمی سن و سابقه مبارزاتی خانوادگی او باعث شد تا سالها بعد و در
کوران تظاهرات خیابانی بهعنوان نماد مظلومیت و مقاومت برای بس��یاری از جوانان درآید .او
بعدها گل سرخ انقالب لقب گرفت.
•سازمان برمبنای اطالعاتی باخبر شد که سرهنگ طاهری رئیس کالنتری بازار در سال 42
و از عوامل تیراندازی و کشتن مردم در  15خرداد  42به درجه سرتیپی ارتقا یافته است .منبع خبر
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هم چنین اطالع میداد که او به ریاست کمیته مشترک ضدخرابکاری منصوب شده است .بعدها
معلوم شد این بخش خبر درس��ت نبوده و او به س��مت رئیس اداره کل زندانهای شهربانی کل
کشور منصوب شده بود .طرح ترور وی توسط مسئول نظامی سازمان (بهرام آرام) تهیه میشود.
•22مرداد ماه  .51ساعت  6و ده دقیقه صبح ،س��رتیپ طاهری هنگام خروج از منزلش مورد
حمله تیمهای عملیاتی قرار گرفته و کش��ته میشود .کاله نظامی و اس��لحه کمری او که گفته
میشد شاه به او هدیه داده است نیز برداشته و به اصطالح آن روز مصادره میشود.
چند ساعت پس از ترور طاهری ،شماری از عوامل عملیاتی شامل (بهرام آرام ،محمد مفیدی
و محمدباقر عباس��ی) در منطقهای دیگر از ش��هر تهران قرار داشتند .یک پاس��بان شهربانی به
ترکیب آنها مشکوک میش��ود .ماجرا با تیراندازی بهرام آرام و قتل پاس��بان يادشده ادامه پیدا
میکند .به��رام آرام و محمد مفی��دی مؤفق به خروج از صحنه ش��ده ،ولی محمدباقر عباس��ی
درحالیکه ش��عار میداده وخود را مجاهد خلق و طرفدار مردم معرفی میکرده توس��ط یکی از
کسبه دستگیر و تحویل پلیس داده میشود .او بالفاصله زیر شدیدترین شکنجهها قرار میگیرد.
محمد مفیدی و محمدباقر عباسی پيشتر از افراد گروه حزباهلل و داراي روابط گسترده اما به
لحاظ تشکیالتی ـ اطالعاتی بی در و پیکر بودند.
محمدباقر عباس��ی پس از مقاومت الزم ،برای خالصی از فشار های طاقتفرسای شکنجه،
رد قهوهخانهای را که مفیدی گاهی به آنجا س��ر میزده میگوید .محل يادش��ده مورد مراقبت
مأموران ساواک قرار گرفته و با توجه به عدم رعایت ضوابط سازمانی توسط محمد مفیدی ،وی
به آنجا سر زده و دستگیر میشود.
محمد مفیدی زیر ش��کنجههای بس��یار ش��دید قرار میگیرد .او نیز در عین مقاومت بخاطر
روابط بسیار گسترده و حساب نشده مجبور به اعترافاتی ميشود.
دکتر عباس شیبانی ش��وهر خواهر محمد مفیدی ،مهدی افتخاری از نیروهای علنی مرتبط
با مفیدی ،علی زرکش ،قاسم باقرزاده و شماري ديگر کساني هس��تند که نه در اثر لودادن وی،
بلکه در اثر روابط زنجیرهای گل و گشاد ،لو رفته و دستگیر شدند.
در ای��ن میان ضربه اساس��ی ناش��ی از لورفتن خان��واده کبیری(م��ادر معصومه ش��ادمانی
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و فرزندانش حس��ن و علیرضا) اس��ت .خانه آنها مورد هجوم مأموران س��اواک قرار میگیرد.
محمود شامخی عضو برجسته س��ازمان که بهتازگی از فلسطین و خارج برگشته و کارايی بسیار
داشت هنگام مراجعه به اين خانه در دام مأموران افتاده و با قرص سیانور خودکشی میکند.
مالحظه میکنید در یک محاس��به سرانگشتی دیده میش��ود که ترور سرتیپ طاهری چه
پيامدهاي بسیار سنگینی برای سازمان در پي داشت.
•مهرماه  .51محمدباقر عباس��ی و محمد مفیدی تیرباران ش��دند .دفاعیه محمد مفیدی که
در آن از کش��تار مردم در خرداد،42جنایات اسرايیل و امریکا،ش��کنجههای وارده بر زندانیان و از
ضرورت مبارزه مسلحانه میگوید توسط سازمان چاپ و تکثیر شد كه در مردم بُرد زيادي داشت.
•بهمن و اسفند  .51درسالگرد  6بهمن که توسط ش��اه بهعنوان "انقالب سفید شاه و مردم"
جش��ن گرفته میش��د مجاهدین طی روزهای چهارم ،شش��م و هفتم بهمن اقدام به شماری
عملیات انفجاری به قرار زیر کردند:
الفـ چهارم بهمن 51
1ـ ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه بعدازظهر انفجار بمب در س��اختمان سازمان برنامه در
حوالی میدان بهارستان.
2ـ ساعت نه شب انفجار در س��اختمان کمپانی تجارتی فیروز واقع در خیابان جیحون متعلق
به ثابت پاسال سرمایهدار معروف.
3ـ ساعت نه و پنج دقیقه شب انفجار در س��اختمان نمایندگی کمپانی رادیو تلویزیون كه به
ثابت پاسال تعلق داشت.
4ـ ساعت نه و پانزده دقیقه شب انفجار در دفتر هواپیمايی امریکايی پانامریکن روبهروي ویال.
ب ـ ششم بهمن 51
1ـ هشت صبح ،انفجار در دفتر شرکت های نفتی شل ـ الوان و فالت قاره در خیابان بلوار.
2ـ هشت و ده دقیقه صبح انفجار در دفتر شرکت مس سرچشمه.
3ـ هشت و نیم صبح انفجار در مجاورت کالنتری  9میدان بهارستان.
4ـ انفجار در زیر تریبون سخنرانی در میدان سپه محل برگزاری جشنهای  6بهمن.

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

86

پ ـ هفتم بهمن 51
انفجار بمب صوتی در هتل انترناس��یونال واقع در س��یدخندان که محل تجمع اتباع خارجی
مقیم ایران بود.
در طول سال  51عملیات دیگری نیز به مناسبتهای مختلف انجام شد .فهرست شماری از
آنها از این قرار است:
ـ انفجار در فروشگاه فردوسی
ـ انفجار در بانک عمران متعلق به بنیاد پهلوی
ـ انفجار در ساختمان بنیاد پهلوی
ـ انفجار مجدد در دفتر هواپیمايی انگلیس
ـ انفجار در چندین وسیله نقليه ارتشی و پلیس
ـ ترور نامؤفق شعبان جعفری معروف به "شعبان بی مخ" و زخمیشدن او
ـ انفجار در سفارت اردن به انتقام کشتار فلسطینیها در سپتامبر 1970توسط ملک حسین
اما خسارات :افزونبر افرادی که دستگیر و اعدام شدند عدهای در درگیری متقابل با مأموران

ساواک و کمیته مش��ترک ،یا در زیر شکنجه و یا انفجارهای ناخواس��ته کشته شدند .شماری نیز
ناشناس از بین رفتند .اسامی تعدادی از آنها از این قرار است :حبیب رهبری ،هوشمند خامنهای،
جواد ربیعی ،خلیل طباطبايی ،س��يدرضا دیباج ،غالمحس��ین عالمزاده ،س��عید صفار ،علیرضا
بهشتیپور ،محمد ایگهای ،علیاصغر منتظر حقیقی (طراح بمب عملیات ژنرال پرایس).
همانطور که پیشتر هم گفتم در محاسبهای استراتژیک باوجود تعدد عملیات و ضرباتی که
به رژیم شاه زده شد بیالن سود وزیان کار به ضرر سازمان بود.
درست اس�ت که افرادی دستگیر و یا ش�هید میش�دند ،ولی به هر حال سیستم عضوگیری
سازمان تا آنجا که میدانيم به نسبت سالهای پيش از ضربه شهریور فعالتر شده و گسترش
یافته بود .افزون بر اي�ن ،گروههاي خودجوش نيز كه با س�ازمان رابطه نداش�تند به تعداد زياد
بهوجود آمده ب�ود .تنها  9گ�روه در ارتباط با تكثير دفاعيات مهدي رضايي دس�تگير ش�دند كه
رابطه تشكيالتي با سازمان نداشتند.
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لورفتن س��ازمان پس از ضربه شهريور ،جدا از زیان دس��تگیریها ـ همانطور که شما اشاره
کردید ـ امر عضوگیری را به میزان زیادی تس��هیل کرد .با توجه به آمادگی آن روز قش��رهايی از
جامعه بخصوص نیروهای جوان ،کافی بود به محفل و تشکلی نیمهحرفهای وصل شویم و افراد
مستعد آنها را شناسايی و عضوگیری کنیم .شيوه و معیارهای عضوگیری بسیار ساده شده بود.
عضوگیری دیگر مانند س��الهای پیش��ین بهص��ورت محتاطانه و گامب��هگام و بطئی نبود.
معیارهای عضوگیری هم دانسته و ندانس��ته عوض شده بود .ش��رايط نبرد بود و هر کس بهتر
عمل مس��لحانه انجام میداد و سر نترس و ش��جاع داش��ت طبع ًا در ردیف اول عضوگیری قرار
میگرفت .توانايی و چابکی نظامی ،شجاع و نترسبودن نقش عمدهای ایفا میکرد.
نخس��تين گروهی که به این ترتیب عضوگیری ش��دند گروهی بهنام "ح��زباهلل" بود .این
گروه از عناصر لو نرفته ویا آزاد شده "حزب ملل اسالمی" تشکیل شده بود .سیاست سازمان در
قبال عضوگیری گروهها این بود که گروه را از ترکیب اولیه خود خارج میکرد و س��پس افراد را
به تناسب و با معیارهای خود س��ازماندهی میکرد .در این میان چه بسا کسی که پيشتر در گروه
خود ،سر گروه و فرمانده بود در سازمان چنان موقعیتی را نمييافت و برعکس.
شماری از افراد حزباهلل عضوگیری شدند .ش��ماری به عراق و اردوگاههای فلسطینی رفتند
و شماری نیز به صورت عضو بلکه سمپات و هوادار مبارزه مسلحانه باقی ماندند .تنی چند نیز به
کار و کاسبی پرداختند.
عضوگیری این افراد گرچ��ه از نظر عملیاتی ج��ای خالی افراد از دس��ترفته را پر کرد ،ولی
با عضوگیریهايی اين چنين رفتهرفته س��اخت و بافت اصلی و ضوابط سیاس��ی ـ تشکیالتی
و ایدئولوژیکی س��ازمان میرفت که کمرنگ ش��ود .نظر من در این مورد معط��وف به ضوابط
و معیارهای س��ازمانی و تفاوت آن با مناس��بات محفلی و هیئتی افراد گروه "حزباهلل" اس��ت.
مناسباتی که ضربهپذیری تشکیالتی سازمان را بسیار باال برد و در ماجرای محمدباقر عباسی و
محمد مفیدی به آن اشاره کردهام.
واقعیت این است که تا پيش از ش��هریور 50عضوگیری با دقت بسیار انجام میگرفت و فرد
مورد نظر مدتها تحتنظر و س��پس تحت آموزشه��ای گوناگون ق��رار میگرفت به نحوي
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که حامل کاراکتر ویژه و مطلوب س��ازمان میشد ،ولی این مس��ئله در مورد گروههايیکه بنا به
ضرورت عملیاتی و کمبود نفراتی جذب شده بودند امکانپذیر نبود.
همینجا اشاره کنم که در آن روزها هنوز مسئله اختالفات ایدئولوژی مطرح نبود و هرکسی که
امروزه چنان ادعايی کند بیشتر با مبارزه از نوع مجاهدینی آن مشکل داشته و امروزه بيشتر از آن که
راوي صادق وقايع باشد به خودش دستهگل میدهد .واقعیت این است که در آن روزها مجاهدین
در اوج محبوبیت بودند و افزون بر افرادی مانند گروه حزباهلل شمار زیادی از روحانیون مبارزی که
بعدها نیز در انقالب مصدر امور شدند از مجاهدین حمایت و پشتیبانی میکردند.
س�ال  51بدین ترتیب ک�ه گفتید به پایان رس�ید .اما س�ال  52با چن�د حادثه بس�یار مهم در
سرنوش�ت س�ازمان آغاز میش�ود .ضمناً درای�ن س�ال و علیرغم ضرب�ات ب�زرگ آن وضعیت
به گونهای اس�ت که بس�یاری و از جمله ما بر این تصور بودیم که س�ازمان مرحل�ه اول از مراحل
استراتژیکی خود را پشت سر گذاشته و باصطالح وارد مرحله"تثبیت سازمان پیشتاز" که مرحله
دوم استراتژی بود شده است؛ نظر شما دراین باره چیست؟

اجازه دهید پيش از اینکه وارد سال سرنوشتساز  52شویم چند حادثه مهم از سال  51را بیان
کنم .از دیگر ضربههاي بس��یار مهم در سال  51افزونبر ش��هادت محمود شامخی ،دستگیری
کاظم ذواالنوار عضو مرکزیت است .کاظم س��ر قرار لو رفتهای مورد حمله مأموران قرار گرفت.
در محاصره مأموران ب ه قصد خودکشی تیری به صورت خود میزند که اسلحهاش گیر میکند و
مؤفق نمیشود .قرص سیانور هم ناقص عمل میکند و کاظم زنده دستگیر میشود .
مقاوم��ت همراه با هوش��یاری کاظ��م باعث میش��ود تا س��اواک به موضع تش��کیالتی او
یعنی"مرکزیت سازمان" پی نبرد .درآن روزها رضا رضايی ،بهرام آرام و کاظم ذواالنوار اعضای
مرکزیت سازمان بودند .کاظم مسئول مستقیم تش��کیالتی گروه ما بود .با دستگیری او ارتباط
سازمانی ما برای چند ماه قطع ش��د .علت هم این بود که در بدو امر سازمان نمیدانست از کدام
ناحیه ضربه خورده ،بنابراین تمامي کانالهای ارتباطی پ��س از کاظم ازجمله ما را قطع کردند.
پس از ارتباط مجدد بود که من با زندهیاد شریفواقفی در ارتباط قرار گرفتم.
کاظم در زندان نیز نقشی فعال در سازماندهی ایفا کرد .هم او بود که اطالعات گوناگون را از
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زندان به بیرون میفرستاد ،ازجمله نشاني و مشخصات سرهنگ زمانی رئیس زندان سیاسی که
به خشونت علیه زندانیان شهره بود را او به بیرون داده بود.
س��الها بعد ،در  30فروردین  ، 54کاظم ذواالنوار همراه مجاهد مصطفی جوان خوش��دل و
هفت چریک فدايی ازجمله بیژن جزنی،کالنتری و یارانشان بر تپههای اوین به رگبار مسلسل
بسته شدند و روز بعد روزنامههای رژیم در خبری کلیشهای نوشتند که  9زندانی هنگام انتقال از
زندان در حال فرار کشته شدند.
اما حوادث و وقايع سال 52؛
1ـ فرار محمدتقي ش��هرام از زندان :در  12اردیبهش��ت  ،52یکی از کادر های سازمان بهنام
محمدتقی شهرام که به دهسال زندان محکوم شده بود مؤفق به فرار از زندان میشود .خالصه
ماجرا از این قرار اس��ت که تقی ش��هرام طی اعتصاب و ی��ا اعتراضی در زندان قص��ر ،به زندان
شهربانیس��اری تبعید میش��ود .او و زندانی سیاسی دیگری بهنام حس��ین عزتی کمره (عضو
گروه کوچک مارکسیس��تی) نخس��تين و تنها زندانیان سیاسی هس��تند که زندانبانان ساری با
آنها روبهرو میشوند .رفتهرفته ميان شهرام و یکی از افس��ران زندان بهنام ستوان امیرحسین
احمدیان روابط آش��نايی و دوستی برقرار میش��ود .کمی بعد تقی شهرام ،س��توان احمدیان را
جذب مواضع سازمان مجاهدین میکند .جذب ستوان احمدیان باعث برنامهریزی فرار از زندان
میش��ود که تفصیل آن در خاطرات و کتابهاي متع��دد ازجمله کتاب "بر فراز خلیج" نوش��ته
محس��ن نجاتحس��ینی از کادرهای قدیمی س��ازمان و نیز جلد دوم خاطرات لطفاهلل ميثمي
باعنوان «آنها كه رفتند» آمده است .در این عملیات افزونبر فرارتقی شهرام  ،حسین عزتی و
ستوان احمدیان ،بیست و چند قبضه اس��لحه رولور شهربانی ،مقادیر قابلتوجهی فشنگ و چند
دستگاه بیسیم مخابراتی نیز به غنیمت گرفته میشود.
این حادثه در نوع خود بینظیر بود .در ش��رايطی که بهترین اس��لحههای س��ازمان گاه گیر
میکرد (مانند مورد کاظم ذواالنوار) بهدس��تآوردن چند ده قبضه از بهترین س�لاحها ،مقادیر
قابلتوجهی فش��نگ ،ورود کادری قدیمی آن هم به ش��کلی هیجانی که بیش��تر به فیلمهای
سینمايی شباهت داش��ت ،افزونبر تقویت روحی و تدارکاتی س��ازمان باعث شد تا محمدتقی
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شهرام که از پيش هم در زمره کادرهای س��ازمان بود از موضع بسیار باال بالفاصله در مرکزیت
سازمان جای گیرد .به اين ترتیب در بهار  ،52مرکزیت سازمان مرکب از رضا رضايی ،بهرام آرام
و تقی شهرام بود.
کمی پس از فرار تقی شهرام ،ترور یکی از سرهنگهاي مستشاری امریکا در دستور کار قرار
میگیرد.
2ـ ترور س��رهنگ هاوکينز :در س��اعت شش و س��ی دقیقه بامداد روز ش��نبه  12خرداد 52
س��رهنگ لوئیز هاو کینز معاون اداره مستش��اری ارتش امریکا در ایران توس��ط تیم عملیاتی
سازمان (مرکب از وحید افراخته و محسن فاضل) با سالحهايی که شهرام از اسلحهخانه زندان
س��اری به غنیمت آورده بود مورد حمله قرار گرفت و کشته شد .س��ه روز بعد در پانزدهم خرداد
اطالعیه نظامی شماره  16منتشر شد.
طبق معمول همه عملیات بزرگ ،س��اواک که دو ضربه بزرگ پیاپی دریافت کرده بهشدت
بسیج میشود و بر شدت بازجويیها ،تعقیب و مراقبتهای خود میافزاید.
3ـ ش��امگاه 25خرداد ،1352در اقدامی کام ًال اتفاقی ولی قانونمن�د ،مأمورانکمیته مشترک

در جس��توجوی س��رنخی از پخشکنندگان کتابچههای چاپی دفاعیات مجاهدین به منزل
یکی از سمپاتهای علنی سازمان بهنام مهدی تقوايی در جنوب تهران ،خیابان غیاثی ،مراجعه
میکنند .در اين زمان ،رضا رضايی برجستهترين عضو رهبري اين سازمان در این منزل حضور
داشت .او به گمان اینکه محلش لو رفته است با عجله از پشتبام اقدام به فرار میکند .مأموران
کمیته مشترک با مش��اهده مدارک بهجا مانده در منزل تقوايی متوجه حضور و فرار یک چریک
میشوند .رضا که با پریدن از پشت بام پایش صدمه دیده است بهگمان اينكه در محاصره قرار
گرفته و امکان خروج از محاصره را ندارد با شلیک یک تیر به زندگی خود پایان میدهد.
در پی این ماجرا رژیم به تبلیغات وسیعی دست زد و رضا را طراح قتل سرلشکر طاهری و نیز
طراح قتل سرهنگ هاوکینز معرفی کرد.
بنابراین دورهای که با احمدرضايي ش��روع ش��ده بود ب��ا رفتن رضا رضايي به پایان رس��ید.
شهادت رضا همچنين س��رآغازی ش��د برای برآمدن محمدتقی ش��هرام بهعنوان نفر اصلی و
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تصمیمگیرنده در مرکزیت سازمان.
با رفتن رضا و آمدن ش��هرام و عضوگیریهای جدی ِد پیش از آن به جرأت میتوان گفت که
چهره سازمان عوض شده و آماده تغییرات باز هم بیشتر بود.
این البته به آن معنی نیست که بخواهم ریش��ه تحوالت بعدی را از گذشته سازمان و حتي از
دوران پيش از شهریور  50جدا کنم .برعکس من فکر میکنم اشکاالت عمدهای که بهشماری
از آن در ابتدای این گفتوگو و نیز گفتوگوهای پيش��ين اش��اره کردهام ازجمله ساخت و بافت
تش��کیالت اولیه ،اهداف و گزینههای اصلی نهايی آن و مشی و نوع س��ازماندهی در تحوالت
بعدي نقش بازي ميکنند.
من همیشه گفتهام و اکنون تکرار میکنم که س��ازمان مجاهدین در دوران رهبری حنیف و
س��عيد "تنها کمی تا اندازهای" دموکراتیک بود .آنچه در مناسبات ما جاری بود با دموکراسی که
نسل امروزی مبارزین میفهمند تفاوت و فاصله بسیار داش��ت .آن روز ،دموکراسی توسط خود
ما بهعنوان مظهری از مظاهر بورژوازی محکوم میشد.
درتفکر آن روزی ما "آزادی" و " عدالت اجتماعی" دو روی س��کهای واحد نبودند ،میشد برای
عدالت اجتماعی رویايی،آزادی را مقداري معطل نگاه داش��ت .در نوع افراطی تفکرمان ،آزادی از
مظاهر بورژوازی بود و طبع ًا هرآنچه که مارک بورژوازی میخورد ضد انقالب و از قبل محکوم بود.
آن زم��ان م��ا نمیدانس��تیم ک��ه عدالتاجتماع��ی و آزادی تفکیکپذیر نیس��تند و بهقول
آلبرکامو"آنکس ک��ه آزادی تو را بدزدد ،نان ت��و را هم خواهد دزدید ".ما نمیدانس��تیم آزادی
بهترین وس��یله برای رس��یدن ب��ه عدالت اجتماع��ی اس��ت و عدالتاجتماع��ی کنترلکننده
زیادهرویها و متوازنکننده فرصتها و امکانات.
در دوران رهبری حنیف وجود روابط سیاس��ی -اجتماعی افراد با محی��ط پیرامون به عنوان
عامل کنترل کنن��ده و هدایت کننده عم��ل میکرد .بعد از ش��هریور 50و خارج ش��دن افرادي
نظير حنيف و س��عيد و اصغ��ر از گردونه رهبري ،هم��راه با قط��ع ارتباطات اجتماع��ي افراد و
محصورشدنشان در ساختار تش��کيالتي کام ً
ال مخفی ،شرايط براي اس��تبدادي که توجيهات
تئوريک آن از قبل وجود داشت ،مهيا گرديد.
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آنچه طی دو سال پس از شهریور  50بر س��ازمان رفت ،یعنی عضوگیری از گروههايی مانند
گروه حزباهلل ازس��ويی و حضور محمدتقی ش��هرام بهعنوان نف��ر تصمیمگیرنده در مرکزیت
ازس��وی دیگر ،و از همه مهمتر پایه و اساس تفکر س��ازمانی "قهرمدار" باعث شد که به جرأت
بتوان گفت نقطهضعفهای جدی پیشين را که داشتیم ،ضعفهای جدیدی هم بر آن بار شد.
سالها پیش حنیفنژاد در پاسخ کسانیکه خواس��تار تسریع در عمل مسلحانه و تهیه اسلحه
بودند ،گفته بود:
"قبل از آنکه دستها مسلح شود ،اندیشه باید مسلح ش��ود " .او میگفت" :دستی که مسلح
باشد در صورت نداشتن اندیشه متناسب ممکن است اسلحه را بر شقیقه خود بچکاند".
برای درک درستی گفته او نياز به زمان زیادی نبود.
•پايیز  ،52جواد سعیدی سمپات قدیمی سازمان ،به بهانه واهی و یا واقعی بریدن از مبارزه و
قصد تسلیمشدن به ساواک محکوم به اعدام شده و حکم اجرا گردید.
•تابس��تان  ،53مرتضی هودش��تیان ،عنصر علنی و ارزشمند تکنیکی س��ازمان براي خرید
وسايل فنی به لندن اعزام شد .از آنجا به پایگاه سازمان در بغداد و سپس به اردوگاههای نظامی
فتح فرستاده ش��د .در آنجا با توهم به نفوذیبودن وی ازسوي ساواک توسط برادران!! سازمانی
شکنجه شده و در زیر شکنجه به شهادت میرسد.
•سال  ، 53علی میرزاجعفر عالف .اتهام" :درصدد بوده است که خود را به رژیم معرفی كرده
و درنتیجه اطالعات خویش را در اختیار قرار دهد" حکم :اعدام.
اردیبهش��ت  .1354در دادگاه دربس��ته خلقي و بدون حضور متهمين،مجید ش��ریفواقفی،
مرتضی صمدیهلباف و س��عيد شاهسوندي خائنین ش��ماره  1 ،2و 3نامگذاري ميشوند .سزای
خائنین به خلق!! از پيش مشخص است.
س��ال  ، 55محمد یقینی ،کادر قدیمی و برجسته س��ازمان در خارج از كش��ور ،در وحشت از
جدايی او از سازمان و ایجاد جریان انش��عابی به داخل کشور فراخوانده ش��ده و در خانه تیمی از
پشت سر هدف گلوله قرار گرفت.
دو سال! و چهار س��ال! در تاریخ حیات یک س��ازمان و حتی حیات یک انس��ان مدت زمان
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زیادی نیس��ت .طی این مدت نتایج فاجعهبار دستهای مسلحش��دهای که حامل اندیشههای
عقبمانده ،بیم��ار و در عین ح��ال "قدرتطل��ب" و "زورم��دار" بودن��د را در ترورهای درون
تشکیالتی دیدیم .نامها و تاریخهای باال را بهخاطر بسپارید تا در گفتوگوی بعدی به هریک از
آنها بپردازیم.
در س�ال  1352دس�تگيري دكت�ر كري�م رس�تگار رخ داد و ب�ه مناس�بت س�فر س�لطان
قابوس(پادش�اه عمان) به ايران نيز چند عمليات انفجاري صورت گرفت .عالوه بر آن جمعبندي
نشس�ت كرج در ش�هريور  52اس�ت و تا  25مرداد  53تقريباً دس�تگيري نداش�تيم .اميدواريم
درگفتوگوي بعدي به حادثه خانه ش�يخهادي در ش�ب  28مرداد  53و حوادث بع�دي آن مانند
جزوه سبز ،بيانيه تغيير ايدئولوژي و حوادث خونبار آن بپردازيد.
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نوکپیکانتکامل!! و تیزی خونچکان آن
در گفتوگوهای پیش�ین به س�الهای  1352و حوادث آن ایام رس�یدیم .خوب اس�ت سیر
تحوالت سازمان مجاهدین را از همانجا ادامه دهید.

در تابستان  ،51به پیش��نهاد شهید محمود ش��امخی قرار ش��د آهنگ عملیات نظامی ُکند
ش��ده و به آموزشهای درونس��ازمانی ازجمله بررسی و تنظیم اس��تراتژی و نیز آموزشهای
خصلتی ـ عقیدتی افراد ارجحیت داده ش��ود .ای��ن طرح مورد تصویب ق��رار گرفت ،ولی در پی
شهادت شامخی و دستگیری کاظم ذواالنوار دو عضو مرکزیت اجرای آن معوق ماند و روند خود
بهخودی عملیات نظامی ادامه یافت .اواخر زمستان  51و اوايل سال  52موضوع بار دیگر توسط
رضا رضايی مطرح شد.
بر این اس��اس تش��کیل جمعهایي بهنام "جمعهای بررسی و تصمیم" در دس��تور کار قرار
گرفت که وظیفه آنها بررس��ی دو س��ال گذش��ته ،نقاط ضعفها و قوتها و تنظیم استراتژی
و رهنمودهای عملی برای ادامه راه بود .دو جلس��ه از این جمعه��ا در دوران حیات رضارضايی
تش��کیل ش��د .گزارش مرکزیت حول جمعبندی تجارب امنیتی و نظامی ،شيوه دستگیریها و
تهیه و تنظیم دفاعیات بود که به این دلیل که نیروی مرکزیت صرف کارهای فنی و بهاصطالح
خردهکاری ش��ده ،مورد انتق��اد دیگران قرار گرفت .مش��کل دیگ��ر فقدان رش��د همهجانبه و
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رهنمودهای مشخص اس��تراتژیک بود و به همین دلیل هم گروهها و تیمهای سازمانی عمدت ًا
بهصورت مستقل 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 شماری از اسناد س��اواک که مورد استناد بعضی نویس��ندگان قرار گرفته از "وحدت" با دیگر
گروهها و بهطور مش��خص چریکهای فدايی خلق گفته ش��ده که حداق��ل در آن ایام و تا آنجا
که من میدانم ،صحت ندارد .در آن ایام وحدت تش��کیالتی اساس�� ًا خارج از ذهن همگی اعضا
بود ،ولی همس��ويی و هماهنگی عملیاتی و در مراحل بعدی" ،عملیات مش��ترک" مطرح شد و
جاذبههايی هم در میان افراد داشت.
یک نکته را نیز اضافه کنم که در ش��رايط امنیتی آن ایام ،تجمع تمام افراد در زیر یک سقف
و یا در یک مکان عم ً
ال امکانپذیر نبود و در بس��یاری موارد موضوعات مطرح ش��ده بهوس��یله
رابطینی که خود در جلسات کوچکتر شرکت کرده بودند ،منتقل میشد.
پــس از دس��تــگیری کاظــم ذواالنوار (مهر )51تا مدتی مرکزیت سازمان از رضا رضايی،
بهرام آرام تشکیل میشد وکمی بعد مجید ش��ریفواقفی (بهعنوان جانشین کاظم ذواالنوار) به
مرکزیت پیوست .در هنگام طرح "جمعهای بررسی و تصمیم" ،محمدتقی شهرام با وجود عمل
متهورانه فرار از زندان و مصادره ش��مار قابلتوجهی اسلحه ،مهمات و بیسیم ،هم بهدلیل تردید
رضا رضايي نس��بت به صالحیت وی و هم بهدلیل جانیفتادن کامل در روابط هنوز وارد مرکزیت
نشده است (تقی ش��هرام در تاریخ  15اردیبهش��ت از زندان س��اری فرار کرد و وصل کامل او به
سازمان مدتی طول کشید) .تقی شهرام پس از شهادت رضا وارد مرکزیت سازمان میشود.
برنامه رسمی اعالمش��ده ،کاهش عملیات نظامی و بازسازی درونی بود ،ولی جاذبههای عمل
نظامی همراه با سادگی آن (در مقایسه با کار سیاسی ـ استراتژیک) باعث شد که روند خودبهخودی
کماکان ادامه پیدا کند .به این ترتیب در نیمه خرداد  ،52یعنی یکماه پس از فرار شهرام ،مستشار
نظامی امریکا ،سرهنگ لوئیس هاوکینز ،ترور و بنا بهاصطالح سازمانی"اعدام انقالبی" میشود.
فرار شهرام و ترور مستشار نظامی امریکا،حساسیت روی سازمان را بسیار باال برد.
ضعفهای بنیادین مبارزه مس��لحانه بخصوص از نوع چریک شهری آن ،همراه با مشکالت
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سازمانی و تشکیالتی(که در گفتوگوهای پیشین به آن اشاره کردم) وقتی با افزایش حساسیت
و کنترلهای مداوم پلیس��ی همراه ش��د ،باعث به دام افتادن و ش��هادت رضا رضايي شد .من در
گفتوگوی پیشین از این ماجرا با بیان ظاهراً متناقض اما درس��ت " حادثهای کام ً
ال اتفاقی ولی
قانونمند" نام بردم" .اتفاقی" بود چون مأموران س��اواک 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.
به این ترتیب  40روز پس از فرار محمدتقی ش��هرام از زندان و  10روز پس از ترور سرهنگ
هاوکینز ،رضا رضاي��ي بهعنوان نفر اصلی و تعیینکننده مرکزیت س��ازمان ش��هید و از صحنه
مبارزه خارج میش��ود ( 25خرداد .)1352از این زمان به بعد ترکیب اصلی مرکزیت شامل تقی
شهرام ،بهرام آرام و مجید شریفواقفی میشود.
ترکیبی که ش��هرام بهدلیل مجموعه توانايي و جاذبههایش [توان تئوریک و تحلیل ،همراه
با جاذبه فرار از زندان] و در فقدان حضور رضا رضايي ،بهس��رعت ب��ه عنصر تعیینکننده تبدیل
میشود .موقعیتی که خود او نیز نس��بت به آن واقف بود و در تحلیل شخصیتیاش باید گفت از
اینکه در چنان جایگاهی قرار گرفته ،استقبال هم میکرد و این با سنت سازمانی تفاوت داشت.
بهرام آرام بن��ا به روایتهاي متواتر و نیز ش��ماری از دستنوش��تههایش که بعدها توس��ط
ساواک منتش��ر ش��د ،باوجود مهارت و کارايي در امور عملی و طراحی نظامی ،پیوسته از ضعف
تئوریک در رنج بود و به همین دلیل در زمینههای نظری تا حدود زیادی منفعل و تأثیرپذیر بود.
تقی شهرام که از استعداد تئوریک برخوردار بود ،دو سال زندان و تماس با زندانیان دیگر گروهها
بر "محفوظات" تئوریکیاش افزود .به این ترتیب در فضای اعتماد مطلق تشکیالتی و در جو مملو
از صمیمیت تشکیالتی ـ مبارزاتی بهسرعت به عنصر تعیینکننده مرکزیت تبدیل شد.
طرح استقالل شاخهای سازمان که در دوران رضا مطرح ش��ده بود پس از او با جدیت بیشتر
دنبال میشود .براس��اس این طرح ،سازمان به سه ش��اخه کام ً
ال مستقل تقس��یم میشود که
میبایستی تنها از طریق باال ،یعنی مرکزیت در ارتباط باش��ند .این طرح به منظور جلوگیری از
انتقال ضربه به کل سازمان و تحتتأثیر ضربههاي سال  51پس از ترور سرتیپ طاهری اتخاذ
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شد .چنین س��ازماندهی گرچه باعث کاهش انتقال ضربه به کل س��ازمان میشد ،ولی «نقش
مرکزیت» و «رهبری» را که در س��ازمان چریکی بسیار زیاد اس��ت بیش از پیش افزایش داد.
به شيوهای که میش��ود گفت رهبری هر ش��اخه را بهصورت «مطلقالعنان» در آورد« .اقتدار
تش��کیالتی» رهبری ،اندک کورس��وی دموکراس��ی تش��کیالتی را نیز از بین ب��رد ،از این رو
میتوان گفت که شهادت رضا پایان یک دوره و آغاز دورهای دیگر است.
سرنوشت "جمعهای بررسی و تصمیم" پس از شهادت رضا چه میشود؟

"جمعهای بررسی و تصمیم" پس از شهادت رضا دچار وقفه شد ،اما دوباره بهکار خود ادامه
داد ،اما اينبار در شرايطی که عنصر مسلط مرکزیت ،تقی شهرام اس��ت .در نیمه دوم سال ،52
اگر نگوييم تقی شهرام مارکسیست ش��ده ،ولی میتوان گفت که نسبت به مذهب و ایدئولوژی
سازمان آن اعتقاد گذش��ته را نداشته و بیشتر ش��یفته مارکسیسم ـ لنینیسم اس��ت .او البته این
شیفتگی را هیچگاه و تا زمان تسلط کامل بر س��ازمان علنی نکرد و همیشه مدعی این بود که در
جس��توجوی راه بهتر و مؤثرتر برای مبارزه و رهايي خلق بوده است .اینکه عمل و رفتار بعدی
وی تا چه میزان با اعتقادات بیان شده توسط وی همخوانی دارد برعهده کسانی است که به آن
ایدئولوژی دلبس��تگی دارند ،ولی 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.
"جمعهای بررسی و تصمیم" در شرايط مخفی و زندگی چریک شهری به ُکندی به کار خود ادامه
میداد و ضربههاي گاه و بیگاه که به دستگیری و قطع روابط میانجامد نیز بر آن تأثیر میگذارد.
خود شما در این ایام در کدام بخش سازمان مشغول و فعال بودید؟

پیش از این گفتم که در مهر ماه  51و بهدنبال دس��تگیری کاظ��م ذواالنوار ارتباط من و چند
نفر دیگر برای مدتی با بدنه سازمان قطع شد .جالب اینکه گروه ما در همان دوران قطع ارتباط
نیز اقدام به چند عمل مسلحانه کرد .زمس��تان  51ارتباط ما با سازمان از طریق محمد یزدانیان
برقرار شد .کمی بعد مجید شریف واقفی مس��ئول مس��تقیم گروه ما و ازجمله من شد؛ این ایام
همزمان است با سه شاخهشدن سازمان .
شاخه سیاسی :با مرکزیت محمدتقی ش��هرام و شرکت عبداهلل زرینکفش ،علیرضا سپاسی
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آشتیانی و طاهره میرزا جعفر عالف که همسر شهرام شد.
ش�اخه نظامی :با مرکزیت بهرام آرام و ش��رکت محمد ابراهیم (ناص��ر) جوهری و لطفاهلل
میثمی و سیمین صالحی که همسر بهرام آرام بود.
شاخه کارگری و امنیتی :که در ادبیات سازمانی به شاخه کارگری شناخته میشود 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 شهرام که کمتر نقل و انتقال در آن صورت گرفت میان دو شاخه دیگر
چندین نقل و انتقال صورت گرفت .در این ایام (س��ال  )52مرتضی صمدیه در شاخه بهرام آرام
است .او پس از دستگيري ش��ما [لطفاهلل ميثمي] در  27مرداد  53به شاخه مجید منتقل شد وبا
من هم گروه شد .وظايف شاخهها همانگونه که از نامشان پیداست از این قرار بود:
ش��اخه تقی ش��هرام بهدلیل توانايي تئوریک وی قرار بود به تنظیم خطوط اس��تراتژیکی
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 این معنا که از س��ويي در تالش برای
گسترش امکانات س��ازمان در محیطهای کارگری و اجتماعی بود و ازس��وي دیگر شماری از
مسئولیتهای امنیتی و حفاظتی را برعهده داشت.
بهگمانم مقصود شما نش�ریه امنیتی س�ازمان و نیز امکانات فنی ـ امنیتی که شاخه شما برای
کل سازمان و حتی سازمانهای دیگر تهیه میکرد ،است؟

درس��ت اس��ت! مایل��م این بخ��ش را ب��ا ن��ام وی��اد زندهی��اد ش��هید عبدالرض��ا منیری
جاوی��د((( کمی بیش��تر توضی��ح دهم .پ��س از برق��راری مج��دد تماس ب��ا س��ازمان و پس
 - 1عبدالرضا منیری جاوید متولد  1327تهران .دانشآموخته برجس��ته دانش��گاه علم و صنعت ،ک��ه بعدها در همان
دانش��گاه تدریس میکرد .او عضو علنی س��ازمان و مغ��ز متفکر گروه الکترونی��ک و همراه جری��ان اصلی مجاهدین
بهرهبری ش��ریفواقفی بود .پس از ماجرای خونین و خیانتبار ش��هادت مجید ش��ریفواقفی و دس��تگیری مرتضی
صمدیهلباف و سعید شاهسوندی ،جریان استالینی حاکم بر سازمان فرصتطلبانه و بدون اینکه از کشتار و تصفیههای
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از یکی دو جلس��ه مالق��ات با محم��د یزدانیان ،ش��ریفواقفی مس��ئولیت مس��تقیم کارها را
برعهده گرف��ت و عبدالرض��ا منیری جاوی��د را با نام مس��تعار "خس��رو"به م��ن معرفی کرد.
در دوران قطع ارتباط س��ازمانی ،من توانس��ته بودم ش��ماری ارتباطات اجتماع��ی حول خودم
درس��ت کنم .به اعتبار همین ارتباطات بود که گروه ما ضربه نخورد .در این ایام نام تشکیالتی
من کریم بود و خود را تکنس��ین رادیو معرفی میکردم .با فردی آشنا شدم که در میدان خراسان
و نیز خیابان بیس��یم نجفآباد تعمیرگاه رادیو داشت .من به منظور عادیسازی نزد او میرفتم.
او تعمیرکار تجربی ماهری بود ،ولی س��واد کالس��یک فنی نداش��ت و من در ای��ن زمینه به او
کمک میکردم .پس از برقراری تماس با س��ازمان ،موضوع را با مجید در میان گذاش��تم و قرار
ش��د مغازه این فرد واقع در بیس��یم نجفآباد را از اوکرایه کنیم .به این ترتیب ،این مغازه تبدیل
به مرکز کارهای الکترونیک س��ازمان شد .من ،مجید ش��ریفواقفی ،منیری جاوید و اواخر هم
وحید افراخته از نش��اني این محل باخبر بودن��د .در این مکان ما گیرندههايي میس��اختیم که
قادر به ش��نود مراکز مختلف ساواک و نیز بیس��یمهای دربار و نخس��توزیری ،ژاندارمری و
مجلس ش��ورایملی بود .جالب اینکه این کار را در حضور مش��تریان احتمال��ی از مردم عادی
انجام میدادیم ،ول��ی چون در متنی از کارهای طبیعی بود کمتر کس��ی ش��ک میکرد .به این
گیرندهها درسازمان "صامت" میگفتیم.
گروه ما بهعنوان"گروه الکترونیک" دس��تاوردهای ارزنده بسیاری داشت که در مرحله اول
مدیون رهنمودهای مجید ش��ریفواقفی و بعد هم توانايي فنی در حد نب��وغ منیری جاوید بود.
من هم حلقه واسط بین مجید و منیری جاوید بودم.
به ياد دارم که روی تمام مناطق ش��شگانه س��اواک شنود دائم داش��تیم .گزارشهای روزانه
آنها به مرکز را که بهص��ورت تلفنگرام بود ضب��ط میکردیم .افزون براین ،موفق ش��ده بودیم
خونین درونس��ازمانی کمترین خبری به او بدهد با او تماس گرفته و از همکاری او در تهیه کیفهای انفجاری استفاده
میکند .این کیفها در عملیات ترور مستش��اران امریکايي اس��تفاده میش��ود .منی��ری جاوید پ��س از اطالع از قتل
ش��ریفواقفی ،تماس خود را قطع میکند .در پی دس��تگیری وحید افراخته و همکاری خائنانه وی با س��اواک ،منیری
جاوید شناسايي و دستگیر میشود .او در  4بهمن  54به همراه مرتضي صمديهلباف و ...تیرباران میشود.
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سیم تیمهای عملیاتی و نیز تیمهای تعقیب و مراقبت ساواک را پیدا کرده و روی
فرکانسهای بی ِ
آنها شنود بگذاریم .به این ترتیب بود که رفتهرفته انبوهی اطالعات دقیق از محلهای تردد ،نام
و نشانی و حتی شماره تلفن و نشاني دقیق منزل مقامات بلندپایه رژیم و ساواک را بهدست آوردیم.
تس��لط ما چنان بود که تعداد اكيپهای عملیاتی ،نام و صدای بس��یاری مقامات س��اواک را
میشناختیم .ب ه یاد دارم وقتی در پی ماجراهای خونین سال 54و لو رفتن بسیاری اسرار ازجمله
دستگاههای "صامت" دس��تگیر شده بودم ،فرمانده عملیات کمیته مش��ترک ضدخرابکاری د ِر
س��لول مرا باز کرد و گفت مرا میشناس��ی؟ من هم که صدای او ماهها در گوش��م طنین داشت،
بالفاصله گفتم :شما دکتر!! جوان هستید و او بهاصطالح امروزی از حجم اطالعات ما کف کرد.
خوب ب��ه یاد دارم ک��ه منیری جاوید دس��تگاهی درس��ت کرده ب��ود که در حال��ت عادی یک
ضبطصوت معمولی بود ،ولی در واقع روی فرکانسهای مخصوصی تنظیم شده بود و با نخستین
سیگنال مورد نظر به کمک یک سنسور صوتی شروع بهکار میکرد .به این ترتیب در مواقعی هم که
به گوش نبودیم میتوانستیم اطالعات را ضبط کنیم .کیفیت دستگاههای شنود ساخت ما مستمراً
بهبود مییافت تا پيش از ضربه  ،54دستگاههای کوچکی به اندازه یک قوطی سیگار درست کرده
بودیم که هرکس میدید فکر میکرد رادیو جیبی کوچک اس��ت .این دس��تگاه با فروکردن یک
پین معمولی از یک رادیو معمولی ،به گیرنده بیسیم تبدیل میشد .میزان عادیسازی دستگاهها
بهگونهای بود که مسئول فنی کمیته مشترک ضدخرابکاری پس از دستگیریهای ناشی از خیانت
وحید افراخته و با وجود اینکه میدانس��ت در میان رادیوهای بهدس��ت آم��ده از خانههای تیمی،
دستگاههایشنودهموجودداردنمیتوانستآنهاراتشخیصدهد.
وقتی میگویم انبوه اطالع��ات ،بهواقع اغراق نمیکنم .به یاد دارم ک��ه مکالمه راننده دکتر
اقبال که برای معش��وقه او در هتل هایت مش��هد ات��اق رزرو میکرد و یا مکالم��ه عبدالمجید
مجیدی وزی��ر کابینه هوی��دا که پس از تقدی��م الیحه به مجل��س با او صحب��ت میکرد و نیز
مکالمات بسیاری از س��ران رژیم س��ابق را ،ضبط کرده بودیم .نش��اني صدها و بلکه چند هزار
مأمور ریز و درشت ساواک و خبرچینها و"منابع" س��اواک در ادارات و مؤسسههاي گوناگون،
گزارشهاي دقیق از افراد تحت تعقیب و یا دانشجویان دستگیر شده و نیز گزارشهاي ساواک
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از اعتراضه��ا و مقاومتهای کارگ��ری و یا اعتراضهاي کپرنش��ینان جنوب ش��هر تهران و
بس��یاری حوادث اجتماعی که س��اواک مناطق ،روزانه به مرکز مخابره میکردند از این دست
بود .حجم و دقت اطالعات چنان بود که گاه برای انتش��ار بیرونی آنه��ا مجبور بودیم برای رد
گمکردن ،بسیاری اطالعات را به عمد مخدوش کنیم تا ساواک به منبع اصلی ما پی نبرد.
ما این دس��تگاهها را زمانیکه رضا رضايي هنوز زنده بود درس��ت کردیم .او تأکید داشت که
مهمترین"سر استراتژیکی " سازمان است و اگر بهخاطر آن
اطالعات مربوط به این دستگاهها
ّ
چندین نفر هم کشته شوند میارزد.
این اطالعات چندین محل مصرف داش��ت .ش��ماری پس از مخدوشکردن و حذف ردها
توسط گروه الکترونیک بهصورت میکروفیلم درآمده ،به خارج کشور فرستاده میشد تا در اروپا
منتشر شود و یا در رادیو میهنپرستان خوانده شود.
اطالعات مربوط به دس��تگیریها و کمین نشستنهای مأموران س��اواک از طریق "نشریه
امنیتی" سازمان که توسط گروه ما هر دو هفته یکبار تهیه میش��د در اختیار شاخههای دیگر
وحتی چریکهای فدايي گذاشته میشد.
دستگاههای شنو ِد موس��وم به "صامت" و نش��ریه امنیتی که گروه ما با هدایت شریفواقفی
منتش��ر میکرد در جلوگیری از ضربه به س��ازمان بس��یار مؤثر بود .به توصیه مجی��د تعدادي از
ش��د .طرفه آنکه در س��الهای بعد که سازمان
این دس��تگاهها به چریکهای فدايي خلق داده ُ
با رهبری ش��هرام ،میرفت که تغییر ایدئولوژی داده و بهاصطالح مارکسیس��ت ش��ود ،از دادن
محصوالت جدید گروه الکترونیک که کارايي بیش��تری داش��ت و فرکانسهای دیگری را هم
کنترل میکرد به چریکهای فدايي خودداری کردند .مجید ای��ن ماجرا را بهصورت طنزی تلخ
برای من اینچنین بیان کرد :ما که خردهبورژوازی!! هس��تیم باید به فکر پرولتاریا باش��یم ،ولی

رهبران جدید پرولتاریا!! نیازی به اینکه به فکر دیگران باشند ندارند .مقصود او مقایسه احساس
مسئولیت مجاهدین نسبت به دیگر رزمندگان و برتریطلبی نهفته در رفتار پرچمدار بود.
نش��ریه امنیتی در قطع جیبی و روی کاغذ نازک معروف به پوس��ت پیازی تهیه میشد تا در
صورت بروز خطر بالفاصله از بین برده ش��ود .در دورانی که گروه ما مسئولیت نشریه امنیتی را
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برعهده داشت ،شعار نشریه که در باالی صفحه اول آن نوش��ته میشد ،این کالم امام علی بود
الح��رب اَالرق َو َمن نا َم لَم ُی َنم َعنه (نهجالبالغه)؛ برادر رزمنده هش��یار اس��ت و اگر
که :ا ِّن اَخ َ
کسی به خواب برود ،دشمن برای او به خواب نمیرود.
به جرأت میتوان گفت که در فاصله س��الهای  52تا  54دس��تگاههای ش��نود و "نش��ریه
امنیتی" ـ كه از ابتكارات سازمان مجاهدين بود ـ جان دهها و شاید هم صدهانفر از مبارزان آن
زمان را از مرگ و یا گرفتارآمدن توس��ط ساواک نجات داد.آن دس��تگاهها که ما با کمال میل به
شریف مجید شريفواقفي و مرتضی صمديه لباف
ديگر گروهها هم دادیم ،نتوانستند جانهای
ِ
نارفیقان تکامل!! یافت��ه حفظ کنند ،چرا که ما آنها
را از گزند تیرهای زهرآگین و ناجوانمردانه
ِ
را دش��من نمیدانستیم و حتی پس از اس��ارت هم بر حفظ اسرار آنها پای فش��ردیم .شاید رمز
جاودانگی نام مجید و مرتضی باوجود ضربهای که در آن زمان خوردیم ،چنین نگرش��ی بود .که
خود حدیث مفصل دیگری است.
در سال  1352دس�تگیريها بسیار محدود و بیش�تر ناش�ی از برخورد تصادفی با اکیپها بود
مانند دس�تگيري دكتر كريم رس�تگار ،و تا  27مرداد  53که انفجارهای ناخواس�ته باعث زخمی و
دستگیری شماری از سرشاخه بهرام شد ،تقريباً دستگيري نداشتيم.

درس��ت اس��ت .انفجارهای خانه ش��یخ هادی نه از کمین و حمله س��اواک ،بلکه ناش��ی از
بیتجربگی و بیدقتیهای درون تش��کیالتی بود که خود شما به تفصیل درباره آن در خاطرات
خود (آنها كه رفتند) گفتهاید .نکتهای که من میخواهم اضافه کنم این است که دستگاههای
شنود باعث نوعی برتری تکنیکی ـ تاکتیکی ما نسبت به س��اواک شد .این برتری تکنیکی بود
که مانع ضربهخوردن ش��د .برتری تکنیکی که ه��ر زمان ممکن بود از دس��ت برود باعث این
توهم شد که جنبش مسلحانه وارد مرحله دوم استراتژی خود یعنی "مرحله تثبیت درشهر" شده
است ،امری که واقعیت نداشت.
به هر حال تعطیلی عملیات مسلحانه از نیمه دوم سال  52تا نیمه دوم سال  53فرصتی بود تا تقی
شهرام که روز به روز به ایدئولوژی مارکسیست ـ لنینیستی گرایش و شیفتگی بیشتری پیدا میکرد
شاخه تحت مسئولیت خود را تحتتأثیر قرار داده و مانند خود مارکسیست!! کند( .مهر ـ آبان)52
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موضوع مورد بررسی "جمعهای بررس��ی و تصمیم" که بیشتر معطوف به مناسبات و روابط
تش��کیالتی ـ خصلتی افراد 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.
پس از به بنبستکشاندن بحثهای استراتژی و سیاسی و متوجهكردن این بحثها بهسوي
بنیادهای فلسفی و ایدئولوژیکی ،مرکزیت سازمان با مشکل بزرگی به شرح زیر روبهرو میشود:
1ـ برای سازمان چریکی مس��لحانهای که روزانه در معرض تهدید مرگ و زندان و شکنجه
است انگیزههای اعتقادی افراد بزرگترین پشتوانه عمل و مقاومت آنهاست .
2ـ از سويي بدون انگیزه و اعتقادات مش��خص و معین نمیتوان به مبارزه ادامه داد و هر کار
اساسی دیگری تا روشنشدن آنها معطل میماند.
3ـ از سوی دیگربررسی مقولههاي اعتقادی و فلس��فی و هرگونه تغییری درآن ،امری امروز
به فردا نبوده و نیست.
4ـ راهحلی که عمدت ًا ازس��وي مجید مطرح و پیگیری میش��ود این است که :تا روشنشدن
نتيجه بحثها در مرکزیت ،بهدلیل عدمتوافق در مرکزیت ،مس��ائل مطروحه فراتر نرود .به این
ترتیب هر مسئول ش��اخه از انتقال موضوعات مطروحه به دیگر افراد ش��اخه خودداری کند .تا
افراد بیجهت مسئلهدار نشوند.
سیر بعدی وقایع نش��ان داد که شاخه ش��هرام چنین قراری را رعایت نکرد و از مهر 52یکی
از سرش��اخههای او به افراد تحت مس��ئولیتش توضیح��ات و نکات مارکسیس��تی را آموزش
داده اس��ت ،درحالیکه در این تاریخ بهطور موثق بهرام آرام ،دیگر عض��و کمیته مرکزی هنوز
مارکسیست نشده است.
در شرايط اعتماد مطلق تشکیالتی ،در شرايطی که نظر مسئول باال نه بهعنوان نظر یک فرد و
حداکثر یک جریان ،بلکه بهعنوان نظر "کل سازمان" تلقی شده و یا وانمود میشود ،در شرايطی
که برای فرد این توهم ایجاد شده و یا تعمداً ایجاد میش��د که کل سازمان مارکسیست شده و او
بهمثابه فرد جز "ذرهای" ناچیز در مقابل جریان "س��ازمان" و "تکامل مبارزه اجتماعی" نیست.
در ش��رايطی که مقاومت افراد به خصلتها و نقطهضعفهای فردی آنها نسبت داده میشود و
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البته در طرف مقابل چنی��ن کاری صورت نمیگیرد ،در فضای بس��ته و امنیتی که چریک در آن
به سر میبرد ،در شرايطی که امکان مطالعه و مراجعه به آرای دیگران عملی نیست .درشرايطی
که انتخاب دیگری ف��راروی فرد وجود ندارد ،این تغییرات نه از طریق همهپرس��ی و یا بحث آزاد
سیاسی ـ فلس��فی ،بلکه از موضع مس��ئول باالی س��ازمان در مقابل اعضای زیردست صورت
میگیرد ،بنابراین حتی اگر زمینه های التقاطی و مارکسیستی هم در تفکر مجاهدین اولیه وجود
داشته باشد ،چنان تغییری بههیچوجه تغییر دموکراتیک و درونجوش نبود.
چند ماه بعد بهرام آرام در اثر تماسهای جداگانه با ش��هرام مارکسیس��ت میشود (زمستان
 ،)52درحالیکه در ش��اخه و سرش��اخه او هنوز افراد متعدد مذهبی حضور فع��ال دارند .به این
ترتیب شاخه او هم از "باال" تغییر ایدئولوژی میدهد.
حال آن که در شاخه مجید  ،مس��ائل نه از"باال" و با اعمال اقتدار تشکیالتی ،بلکه به عنوان
مطالبی نظری مطرح میش��د و درنتيجه باعث تحمیل ایدئولوژی از باال نش��د .در شاخه مجید
و بخصوص در م��ورد مرتضی 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 ن��ه زندهیاد مرتضی چنین نظری
را ندارم .درس��ت اس��ت که ما خاطراتی از گذش��ته س��ازمان (به رهبری بنیانگذاران) داشتیم و
بسیاری شخصیتهای تأثیرگذار از سعید محسن تا ناصر صادق و از فرهاد صفا تا احمد رضايي
و کاظم ذواالنوار را از نزدیک دیده و تا اندازهای اصول و ارزشهای بنیادین س��ازمان با رهبری
حنیفنژاد را میش��ناختیم ،ولی عامل اصلی مقاومت ما این نبود ،چه بس��یار کس��ان دیگر که
همین شرايط ما را داشتند ،ولی تسلیم شدند.
امکان اصلی ما ب��رای مقاومت این ب��ود که زندهیاد مجید ،بهراس��تی و بهروش��نی برای ما
توضیح دادکه این نظ ِر فردی از افراد مرکزیت اس��ت نه کل س��ازمان .به همین سادگی! چنین
توضیحی باعث شد تا سایه س��همگین و هیواليي اقتدار تشکیالتی از س��ر ما برداشته شود ،از
اینرو ما در تاریکی گام بر نمیداشتیم و تصمیم نمیگرفتیم .هنر مجید تاباندن چنین روشنايي
سازمان زير سلطه شهرام و بهرام بود.
بر روابط میان ما و
ِ
واقعیت این بود که افراد نه با ش��یوه بحث و اقناع و در یک کالم بهروشی دموکراتیک ،بلکه با
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اعمال اقتدار و اتوریته تشکیالتی تغییر موضع میدادند .اینکه "سازمان در کوران دهسال مبارزه و
 4سال 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.
باوجود حملههاي پرچمدار [تقي شهرام] 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 ،انزوا ،زندان ،شکنجه و س��رانجام هم زبالهدان تاریخ و از سوی
دیگر آفتاب تابان حقیقت پرولتاریايي و ادامه نبرد شکوهمند و تولدی!! دوباره.
ترس از تنهايي و رهاش��دن از دامان س��ازمانی که همه هس��تی فرد را تش��کیل میدهد و
خطرات پیشرو ازجمله افتادن به دام س��اواک از سويي و جاهطلبیها و موضعطلبیهای فردی
از سوی دیگر باعث تسلیمشدن افراد میشد .نتایج چنین تس��لیمطلبیهای فرصتطلبانهای
چند ماه بعد در "کمیته مش��ترک س��اواک" ب��ه بزرگترین فاجع��ه دوران مبارزه مس��لحانه و
دس��تگیری چند صد نفر اعضا و هواداران س��ازمان انجامید .دس��تگیریهايي که به نوبه خود
مقدمه انحالل و نابودی سازمان را فراهم آورد.
درباره تغییر ایدئولوژی طی سالهای گذش��ته گروهها و افراد و سازمانهای مختلف بسیار
گفته و نوش��تهاند و هرکدام نیز از نگاهی به این موضوع پرداختهاند.گروهی معتقدند که شهرام
از همان اول مارکسیس��ت بوده و نه مس��لمان .گروهي دیگر عکس آن معتقدن��د و میگویند
ایدئولوژی سازمان التقاطی بوده و بهاصطالح هسته مارکسیستی ،پوسته و الیه مذهبی را کنار
زده است .عدهای هم دست خارجی را در ماجرا دخیل دانستهاند.
من میخواهم از زاوی��ه دیگری که به نظرم مهمتر از مارکسیس��ت و یا مذهبیش��دن یک
فرد اس��ت بپردازم ،چرا که ماجرای تقی ش��هرام و ضربههايی که از این رهگذر وی به سازمان
مجاهدین خلق و ک ً
ال تاریخ مبارزات مردم ایران زد به اندازه کافی روشن است و پيامد بعدی آن
نیز پیش روی ماست.
زاویهای که میخواهم به آن بپردازم این اس��ت که ش��هرام همه این کارها را نه به نام منافع
فردی ،بلکه به نام "منافع س��ازمان" و "مناف��ع طبقه کارگر" و "جهت اعت�لای مبارزه و تکامل
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مبارزه اجتماعی" انجام داد .اقتدار تش��کیالتی او در این ایام چنان است که هر عملی را باعنوان
"ضرورت مبارزه" توجیه میکند و تش��خیص خود را "درک ضرورت تاری��خ" میداند .او خود را
مصداق سازمان و سازمان را مصداق مبارزه ،و مبارزه را مصداق و تنها راه نجات پرولتاریا میداند.
او در این مقطع نقش واضع ش��ریعت ،مفس��ر و مجری اح��کام را توأم ًا برعه��ده میگیرد.
همچنانکه در دادگاههای خلقی که بعدها غیابی تش��کیل میدهد ،نقش دادس��تان ،قاضی و
دس��توردهنده اجرای حکم را یکجا ایفا میکند.حضور متهم در دادگاهه��ای خلق!! ضرورتی
ندارد ،چرا که متهم جرمش پیشاپیش ثابت شده اس��ت .وکیل مدافع هم از نمادهای بورژوازی
منحط است و به آن نیازی نیست.
چنین است که رهبری س��ازمان و بهطور مش��خص ،تقی ش��هرام به قدرتی مطلقالعنان،
غیرپاس��خگو که پرچمداری نبردی جهانی علیه دش��منان تکامل اجتماعی را بهدس��ت دارد،
تبدیل میش��ود .در نبردی چنین ش��کوهمند!! و ب��ا اهدافی چن��ان واال!! البته که هر ش��یوه و
وس��یلهای از دروغ و ریا گرفته تا قتل مجاز اس��ت و چه باک که خونهای "خائنینی"!! حقیر از
نوک خونچکان پیکان تکاملی که او پرچمدار آن است بریزد.
به س��طور زیر که پس از آشكارشدن قتلهای درونس��ازمانی ،پس از آشكارشدن ضعفهای
مفرط و خیانت آشکار و همکاری همهجانبه شماری از تغییریافتگان با ساواک و پس از روشنشدن
مقاومت قهرمانانه مرتض��ی صمدیهلباف و یاران مجی��د و پس از بازتابهای گس��ترده منفی و
اجتماعی چنان اعمالی ،بهعنوان "بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک" نوشته شده توجه کنید:
"حرکت ایدئولوژیک ما [مقصودش از "ما" بنیانگذاران س��ازمان اس��ت] ،بخصوص از یک
نقطه عزیمت کام ً
ال مذهبی ...آغاز شد ،ما طی دهس��ال حرکت تکاملی ،درست به نقطه متضاد
خود به ماتریالیس��م دس��ت یافت .این به آن جهت بود که ما همراه با حرک��ت تکاملی جامعه،
همراه با پیچیدگی و تشدید حاکميت استثمارگرانه بورژوازی حاکم ،همراه با ضرورتهايي که
هر روز بیش از پیش نزدیکی به منافع و ایدئولوژی طبقات زحمتک��ش و رنجدیده خلق را الزام
آورتر می نمود ،حرکت کرده بودیم.....
تش��خیص صحیح رهبری س��ازمان در انتخاب مرحله "مبارزه ایدئولوژیک" (تابستان )52

108

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

درس��ت همان پاس��خ الزمی بود که به ضرورت تکاملی این اندیشه داده میش��د .اکنون دیگر
تغییرات ک ّمی گذش��ته جای خود را به یک تغییر کیفی میدادند .طی دو س��ال مبارزه سهمگین
ایدئولوژیک ،مبارزه آشتیناپذیر با جلوهای سیاسی ـ تشکیالتی ایدهآلیسم و سپس ابعاد فلسفی
آن ،طی همان مرحله دردناک ،اما الزمی ب��ود که هر تولد جدیدی به هم��راه دارد .و ما اینک در
چنین نقطه نوینی از درک حقیقت ،حقیقت ماتریالیستی جهان ،تولدی دوباره یافتهایم".
در گفتوگو ی پیش�ین به قتلهای درون س�ازمانی اش�اره کردید و ش�ماری را نام بردید ،آیا
همگی این موارد در دوران رهبری شهرام بر س�ازمان انجام گرفت ،یا رهبری پیشین سازمان و
مشخصاً رضا رضايي هم در این زمینه درگیر بود؟

نخستین قتل و یا تصفیه فیزیکی در س��ازمان مربوط اس��ت به ترور فردی بهنام محمدجواد
سعیدی (حالج نس��ب) متولد  1311در یزد ،که از س��ال  1343در بازار تهران به شغل بافندگی
اش��تغال داش��ت .محمد حنیفنژاد در بازجويي خود درباره تعدادی افراد بازاری که جواد سعیدی
به او معرفی کرده مینویس��د ..." :با چند نفر بهطور حاش��یهای کار میکردیم که عبارت بودند از
محمد عطا (محمد مصباح) و عطاءاهلل حاج محمودیان که جواد سعیدی به من معرفی کرده بود".
سعیدی پس از ضربه شهریور  50متواری و بهاصطالح مخفی میشود .تاریخ تشکیل پرونده در
س��اواک برای او 27مهر  1350و اتهامش همان اتهام افراد مخفی و فراری س��ازمان است .وی
دارای اطالعات و روابط فراوانی با افراد بازاری هوادار و مرتبط با س��ازمان بود .بنا به روایتهای
مختلف پس از مدتی از زندگی مخفی و مش��کالت مربوطه به آن خسته ش��ده و این مطلب را با
سازمان در میان میگذارد .بنا به روایتی مدتی نیز در کس��وت طلبه در قم به سر میبرد .ظن و یا
تمایل سعیدی به کنارهگیری و داشتن اطالعات نسبت به افراد باعث مرگ او میشود.
راس��تش را بگویم ماجرای قتل س��عیدی ،در س��ازمان بس��یار س��ر به ُمهر و مکت��وم بود،
بهطوریکه هیچکس بهدرس��تی از جزئي��ات آن باخبر نش��د .نخس��تینبار در اعترافات وحید
افراخته وس��پس سیمین صالحی باعنوان "س��وزاندن بسته مش��کوک" رد پای این قتل درون
تشکیالتی دیده میشود.
در بازجوييهای وحید افراخته ،بدون ذکر نام س��عیدی آمده که "یکی از افراد گروه ،احتما ًال
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در بهار  52تصمی��م میگیرد خود را به پلیس معرفی کند ،زیرا از زندگی مخفی خس��ته ش��ده و
دلیلی برای مبارزه نمیبیند .گروه ،بیدرنگ نقش��ه قتل او را میریزد .به��رام آرام او را میبیند
و میگوید " :از نظر ما هرچند کار تو درس��ت نیس��ت ،اما در عین حال چارهپذیر اس��ت... .الزم
اس��ت مقداری با تو در مورد ش��يوه بازجويي ،چیزهايي که از تو میدانند و خبرش از زندان به ما
رس��یده و چیزهايي که باید بگويي ،صحبت کنیم ".آن فرد قبول میکند .بهرام آرام چشمهای
او را بسته بهوس��یله اتومبیل به یک منزل تیمی میبرد ،س��پس او را وارد زیرزمین منزل کرده
روی یک صندلی مینشانند .فرد که وضع را غیرعادی میبیند به وحشت افتاده و رنگش سفید
میشود .بهرام اس��لحهاش را از کمر میکشد و گلولهای از پشت س��ر به مغز او شلیک میکند.
گلوله از چشم راست او خارج میش��ود(....او) را در رختخواب میپیچند و میگذارند در صندوق
عقب اتومبیل و به سمت بیابانهای تهران پارس حرکت میکنند .در آنجا روی او بنزین و مواد
آتشزای کلرات ریخته جسدش را به آتش میکشند".
در بازجوييهای سیمین صالحی در اینباره چنین آمده اس��ت" :در اواسط سال  52به اتفاق
بهرام آرام و یک نفر دیگر به خانه واقع در خیابان حش��متالدوله رفتیم .من دو تخته چادرش��ب
را به ه��م دوختم و ش��یئی را ،بهرام و رفی��ق دیگر در آن پیچی��ده و در یک موقعی��ت در داخل
صندوق عقب اتومبیل پیکان گذاشته و به اتفاق ،پس از تهیه بنزین به جاده مازندران نرسیده به
سرخهحصار ـ دو راه آزمایش رفتیم و بسته را آتش زده و از بین بردیم".
بعدها در آس��تانه انقالب جریان مارکسیستش��ده س��ازمان مجاهدین ،پ��س از تحول
تکاملی! دیگری باعنوان "بخش مارکسیس��تی ـ لنینیستی س��ازمان مجاهدین خلق ایران"
به تاری��خ مهر م��اه  ،1357هنگام بررس��ی و نق��د عملکرد ش��هرام در ماج��رای اعدامهای
درونسازمانی بزرگوارانه مینویسد:
"اطالق «خائن» و «توطئهگر» و «اپورتونيست» را به رفقای شهيد «مجيد شريفواقفی»،
«مرتض��ی صمديهلباف» و «محمد يقينی» نادرس��ت دانس��ته و آنها را از ش��هدای انقالبی،
بهشمار ميآوريم».
در این اطالعیه به دو قتل دیگر هم اش��اره میش��ود" :الزم به تذکر اس��ت که دو تن دیگر
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به نامهای علی میرزا جعفر عالف و جواد س��عیدی در س��ازمان اعدام ش��دهاند .اعدام آنها در
این رابطه بوده اس��ت که آنها درصدد آن بودهان��د که خود را به رژیم معرف��ی 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 این افراد
برعهده خودش��ان بوده ،اعدامها را از ملزومات مش��ی چریکی دانسته مینویس��د" :گو اينکه
تزلزل ،وادادگی و س��قوط خود اين افراد ،نقش درجه اول را در دستكش��يدن آنها از مبارزه و
تسليم به دشمن داشته اس��ت و با وجودی که اطالعات آنها میتوانسته ضربههاي مشخصی
بر س��ازمان وارد نمايد ،در عين حال اين اعدامه��ا نيز جدای از مس��ائل ،تضادها و تناقضهاي
سازمانی مشی چريکی و ديدگاههای آن نس��بت به ادامه کاری و تحکيم تشکيالتی آن نبوده و
از ملزومات اين مشی بهشمار میآيند .در همين رابطه ،ما انتقاد به اين موارد اعدام را بخصوص
در رابطه مستقيم با مشی چريکی و ملزومات آن قابل توضيح ميدانيم“.
انتقادی!! به مشی چریکی و قضیه تمام؛ در نیمه اول سال  1358نیز مجدداً موضوع اعدام این
دو نفر در جزوهای که با امضای «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» منتشر گردید تأييد شد.
جالب اس��ت دانسته ش��ود که در هر دو اعالمیه يادشده هیچ اش��ارهای به نقش رضا رضايي
و یا کاظم ذواالنوار در ماجرای این قتلها نمیش��ود .حال آنکه اگر چنین نقش��ی وجود داشت
رهبران جریان مارکسیستش��ده برای توجیه دیگر قتلها و اینکه در گذشته سازمان نیز چنان
قتلهايي بوده اس��ت ،میبایس��تی بر آن تأکید کنند .اطالعیهها که در تقبیح و نقد تقی شهرام
و انتقاد از وی در ماجرای قتل شریفواقفی و صمدیهلباف اس��ت ،دو قتل دیگر را با این ادعا (و
یا حتی دلیل واقعی) که افراد يادشده (برخالف ش��ریف و صمدیه) «بریده» بوده و قصد معرفی
خود به ساواک را داش��تهاند توجیه میکند ،توجیهی که نش��ان از تصمیمگیری قتل در دوران
رهبری تقی شهرام است.
پس از  30خرداد  60و درگیریهای نظامی بهدنبال آن و دس��تگیری رهبران پیکار از جمله
حسین روحانی و جواد قائدی دادستانی انقالب زیر نظر اس��داهلل الجوردی (که با مجاهدین به
رهبری مس��عود رجوی درگیر نبردی خونین بود) ،بخشهايي از بازجوييهای آنان در اینباره

نوکپیکانتکامل!! و تیزی خونچکان آن
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تاریخ تصمیم اعدام سعیدی را اواخر  51اعالم
را منتشر میکند  .در این بازجوييهای قائدیِ ،
میکند که بهداليل گوناگون ازجمله دستگیری ذواالنوار و ش��هادت رضا عملی نمیشود و در
پاييز  52یعنی در دوران شهرام اجرا میشود .در بازجوييهای منتشر شده از حسین روحانی نیز
تاریخ تصمیم اعدام ،اواخر زمس��تان  51و در زمان رضا رضايي اعالم میش��ود ،ولی زمان اجرا،
ِ
پاييز (مهر)  1352یعنی بعد از رضا رضايي است.
البته الزم اس��ت تأکید کنم که تصمیم به اعدام و تصفیه فیزیکی توس��ط ه��ر فرد و در هر
دورانی از حیات سازمانی گرفته شده باشد محکوم است.
اطالعات در مورد علی میرزا جعفر عالف (نام مس��تعار پرویز) از مورد جواد سعیدی هم کمتر
اس��ت ،تنها تا اين حد که یک خواهر و یک برادر وی در س��ازمان بودهاند .خواهر ،طاهره میرزا
جعفر عالف (همسر محمد تقی شهرام) در تابستان  55در خیابان منیریه تهران پس از درگیری
با مأموران ساواک کشته میش��ود .علیاصغر برادر دیگر علی میرزا جعفر عالف است که گفته
میشود از س��ازمان کنار کش��یده وخود را به پلیس معرفی میکند .در مورد علت تصفیه خونین
علی میرزا جعفرعالف (پرویز) اطالعیه بخش مارکسیس��تی ـ لنینیس��تی ادعايي مشابه مورد
جواد سعیدی را مطرح میکند.
احمد احمد از افراد جدا ش��ده س��ازمان که با علی میرزا جعفرعالف (پروی��ز) در تماس بوده
اینگونه مینویسد:
«ايرج در جلسهاي ضمن تشريح وضعيت ناآرام پرويز گفت كه او خائن است و بايد كشته شود
و به من پيش��نهاد قتل او را داد .با ش��نيدن اين جمله من تكان خوردم ،ولي خود را كنترل كردم و
شروع به توجيه و صحبت كردم ...روزي ايرج 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 به خانه تيمي يادش��ده بازميگردد ،پاس��پورت جعلشده براي
پرويز را در زير موكت مييابد مطمئن ميشود كه س��ازمان 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
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توسط پرويز و يك پاس��پورت زير موكت بود .پاس��پورت را باز كردم ،از آنچه كه ميديدم به خود
لرزيدم....روي پاسپورت عكس پرويز بود .همان پاس��پورتي كه ما براي پرويز به دستور سازمان
جعل كرديم .فهميدم سناريوي خروج پرويز از كشور و تشكر سازمان از من به خاطر جعل خوب
پاسپورت! همه ساختگي و براي فريب ما بوده است و دريافتم معني «از مرز گذشت» چيست“.
در نوشتههای منس��وب به حس��ین روحانی نیز در اینباره چنین آمده است« »:دومين ترور
داخلي كه احتما ًال در اواخر س��ال  1353صورت گرفته ،ترور فردي بهنام علي ميرزا جعفر عالف
(با اسم مس��تعار پرويز) از اعضاي س��ازمان بود .وي كه خواهر و برادرش نيز در سازمان 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 که حنیفن��ژاد بنیاد گذاش��ت و بارها درباره آن گف��ت «در ورودی
س��ازمان تنگ و در خروجی آن باز و گشاد است» ،دوس��ال بعد درهای خروجیاش چنان تنگ
میشود که تنها به ضرب گلوله باز میشود.
رهبران سازمانهای مسلحانه کار ،راهحلهایش��ان هم مسلحانه است .آنها زحمتی برای
حل مس��المتآمیز کنارهگیری یک فرد (ازجمله فرس��تادن وی به خارج) متحمل نمیش��وند.
نبرد قهرآمیز ،هم صورت مسئله و هم راهحلهایش س��اده 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 کرده و پیش��تازانه پرچم رهايي را به دوش میکشند
همراه شود ،فاجعه تکمیل میشود.
لطفاً در ش�ماره آينده توضيح دهي�د پس از انتش�ار «جزوه س�بز» در به�ار  1353ـ كه به هر
ش�اخهاي يك نس�خه ارس�ال ش�د و اين جزوه در واقع مقدمه بياني�ه تغيير ايدئول�وژي بود ـ در
شاخه ش�ما چه بحثهايي بهوجود آورد؟ همچنين از آن پس من ش�اهد «بمباردمان» ايدئولوژي
با پرس�شهاي پيدرپي بودم .در شاخه ش�ما با آن پرس�شها چگونه برخورديش�د؟ چنانچه
لحظه به لحظه مجيد و مرتضي در اين مقطع حساس و همچنين داستان حذفهاي فيزيكي را در
شماره آينده به تفصيل بگوييد ،براي ما و خوانندگان نشريه بسيار شنيدني خواهد بود.

ویرانگری و القاي شبهه با استفاده از اقتدار تشکیالتی
مدتی این مثنوی تأخیر شد؟!

بله ،تأخیر عم��دی و اعتراضی به وقایع پ��س از انتخابات بود .یکبار ه��م خصوصی برایتان
نوشتم که نمیتوان راوی صادق وقایع تاریخی گذشته بود و از کنار وقایع مشابه آن که در میهن
جریان دارد بیتفاوت گذشت .بگذارید بیشتر توضیح دهم؛ پیش از این چه در گفتوگو با شما و
يا در جاهای دیگر گفته و نوشتهام که تصویر لحظه خداحافظی با مجید شریفواقفی در ساعت
 3بعدازظهر روز سهشنبه  16اردیبهشت  1354از آن زمان تا س��الها بعد و تاکنون با من است.
من در این همه س��ال ،نه خواستم و نه توانس��تم آن لحظه را فراموش کنم .آن تصویر برای من
یادآور ارزشهايی اس��ت که علیرغم افت و خیزها و فرازونش��یبهای گوناگون میتوان و باید
به آنها وفادار ماند .این "وفا"داری ،نوعی وفاداری به خویشتن خویش و حتی انگیزه حرکت و
مقاومت است .عهد ما با لب "خونین"دهنان بست خدای. ...
در روزها و ماههای پ��س از انتخابات اخیر ،چهرهها و تصاویر دیگ��ری نیز بر ذهن و جان من
نقش بس��ت؛ به همان مظلومیت مجید ش��ریفواقفی و به همان تأثیرگ��ذاری :تصویر ندا آقا
سلطان ،س��هراب اعرابی ،اشکان س��هرابی ،امیر جوادیفر ،محس��ن روحاالمینی و دهها جان
شیفته و شیرین دهن دیگر .ش��ماری که به خون درغلتیدند و شماری که با جسمهای معلول و
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زخمی به زندان و بيمارستان فرستاده شدند.
ای خوش آنان که قدم در ره میخانه زدند  /بوسه دادند لب ش��اهد و پیمانه زدند /خون "من"
باد حالل لب ش��یرین دهنان  /که به کام دل ما خنده مس��تانه زدند /آخراز پیرهن شمع فروغی
سرزد /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 است.
من چنینام که نمودم  ،دگر ایشان دانند.
بازگردی�م به بررس�ی دنبال�ه ماجراهای س�ال  1353در س�ازمان مجاهدی�ن و تصفیههای
درونتشکیالتی در آن ایام.

در گفتوگوی پیش��ین اش��اره كردم که س��ازمانهای مس��لحانه کار ،راهحلهایشان هم
مس��لحانه اس��ت ،خواه مش��کالت تش��کیالتی(مانند کنارهگیری یک فرد) ،خواه مشکالت
امنیتی(مانند مشکوکش��دن به ی��ک فرد) ،خ��واه سیاس��ی ـ اجتماعی و ی��ا تبلیغاتی .چنین
سازمانها و افرادی اگر زمانی به قدرت برسند برای مسائل جامعه نیز اولین راهحلشان خشونت
و قهر است؛ در اين راستا ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1ـ خمپارهانداز اعالمیه پخشکن؛ اواخر س��ال  1352و به احتمال زیاد اوايل سال  1353بود
که روزی در یک تماس تش��کیالتی مجید ش��ریفواقفی برایم تعریف کرد "برادران در خارج
دستگاهی درست کردهاند که بهصورت خمپارهانداز سبک اس��ت ،میتوان آن را در یک کوچه
خلوت قرار داد و ش��لیک کرد ،منتها بهجای خ��روج گلوله انفجاری حامل بس��تههای اعالمیه
خواهد بود که در فضا پخش میش��ود ".تغییرات ایدئولوژیکی درون سازمان و پيامدهاي بعدی
آن ازجمله قتل شریف و دستگیری من و تالشی س��ازمان ،دیگر مجالی برای انديشيدن درباره
اینگونه طرحها نگذاش��ت .س��الها گذش��ت تا من همان موضوع را درکتاب خاطرات یکی از
اعضای قدیمی سازمان مجاهدین بهنام محسن نجاتحس��ینی باعنوان "بر فراز خلیج فارس"
خواندم .او مینویسد" :زمس��تان  1973علیرضا سپاسی آش��تیانی به خارج آمد .با ورود سپاسی
به سوریه مس��ئولیت بخش خارج از کش��ور بهدست او س��پرده ش��د.یک روز در مالقاتی که با
سپاسی داشتم عضوی از سازمان را بهنام "سامی" (محسن فاضل) به من معرفی کرد ...سپاسی
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میخواست سامی (محسن فاضل) به کاری مشغول باش��د تا طی دورهای رفتار او مورد ارزیابی
قرار گیرد .بنا شد که وی به مرکز  44کارگاه نظامی فلس��طینیها در دمشق برود ...او شبانهروز
در کارگاه میماند و روی ساختن خمپاره اعالمیه پخشکن که من از چند ماه پیش از آن شروع
کرده بودم کار میکرد .این خمپاره میتوانس��ت در جايی روی زمین مس��تقر شود و به آسمان
شلیک شود .در بدنه آن جايی برای دس��تهای اعالمیه تعبیه ش��ده بود .چند ثانیه پس از پرتاب
خمپاره ،اس��توانه محتوی اعالمیهها که به ارتفاع  50ـ 40متری رس��یده بود متالش��ی شده و

اعالمیهها در فضا پخش میشد.
و اين بود ارتباط با مردم از طریق عملیات پرتاب اعالميه با خمپاره.
2ـ قرصه�ای س�یانور؛ عبارت بود از کپس��ولی شیش��های که حدود  200میلیگرم سیانور
سدیم در آن تعبیه میشد .آن عده از اعضای س��ازمان که در عملیات پر خطر شرکت میکردند
و افرادی که اطالعات تشکیالتی آنها در صورت دس��تگیری و شکنجه ممکن بود به سازمان
ضربه وارد کند از این نوع کپس��ولها همراه داش��تند .به نظر محسن نجاتحس��ینی و تمامی
کسانیکه در آن سالها درگیر مبارزه مس��لحانه بودند (ازجمله خود من) "اقدام به خودکشی که
در بسیاری از برآوردها غیرمنطقی مینمود نتیجه خشونت و توحش��ی بود که رژیم پلیسی شاه
بهکار میبرد ".اما امروزه میدانیم که این نگاه تنها یک جنبه از واقعیت را بیان میکند .س��ویه
دیگر ،خشونت نهفته و یکسونگری نظامی در اندیشه و عمل سازمانهای مسلحانه کار است.
نجاتحسینی چنین میآورد" :ابوجهاد مسئول بخش عملیاتی انقالب فلسطین ،در نگرشی
بر عملکرد مبارزان ایرانی ،عمل خودکش��ی افراد مبارز را نوعی ضعف تشکیالتی میدانست .او
معتقد بود که داشتن زندانی سیاسی ،سندی افش��اگرانه برای دشمن است .ضمن اینکه نیروی
انسانی تش��کیالت نیز باقی میماند .به عالوه مفهوم "خیانت" نزد فلسطینیها با آنچه در سنت
مبارزاتی ایران مرسوم است تفاوت فاحشی داشت ،براي نمونه وقتی نیروهای اردنی در سپتامبر
 1970به قتلعام نیروهای فلس��طینی کمر بس��تند ،چند تن از رهبران برجس��ته الفتح به چنگ
(((

« - 1بر فراز خليجفارس» ،محسن نجاتحسيني ،ص .362
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نیروهای امنیتی اردن گرفتار ش��دند و چند ساعت بعد در گفتاری سازش��کارانه در یک مصاحبه

تلویزیونی در عمان ،وسیله رهایی خود را فراهم کردند .این افراد ازجمله ابو ایاد ،به محض خروج
از بازداشتگاه به جایگاه پیشین خود در انقالب فلس��طین بازگشتند .ابو ایاد بهعنوان مرد شماره 2

الفتح و یکی از مؤثرترین رهبران فلسطینی به فعالیتهای خود ادامه داد".

(((

3ـ قت�ل در بغ�داد؛ اکنون به م��وردی دیگ��ر بپردازیم :اواس��ط مرداد م��اه  ،1353مرتضی

هودش��تیان (با نامهای مس��تعار یوس��ف و حمید) با گذرنامه عادی به پاریس و از آنجا به لندن
میرود .يوسف فردي بس��يار با اس��تعداد و مبتکر در رشته الکترونيک بود .س��ازمان او را براي
خريد وسايل مورد نياز ،ازجمله تهيه بيس��يم به خارج ميفرستد .مجید شریفواقفی مسئول او

بود .مجید چند بار به خود من و منیری جاوید وع��ده داد که بهزودی امکانات فنی و الکترونیکی

توسط یکی از افرادی که به خارج فرستادهایم خواهد رسید.
مرتضی هودشتیان صرف ًا برای تهیه وس��ايل و تجهیزات الکترونیکی به خارج فرستاده شد،

ولی تش��کیالت در لندن تصمیم میگیرد که وی را برای دیدن ی��ک دوره کوتاهمدت آموزش

نظامی ب��ا گذرنامه جعلی ب��ه اردوگاههای فلس��طینی در بغ��داد روانه کند .ح��ال آنکه درجه
وابستگی و هواداری وی به سازمان تا این حد نبود.

محسن نجاتحس��ینی مینویس��د« :حمید (مرتضی هودش��تیان) که بهتازگی به سازمان

پیوس��ته بود ،در ایران بهطور علنی زندگی میکرد و تجربه تش��کیالتی چندانی نداشت .چیزی

نمیگذرد که ضعف تش��کیالتی او در برخوردهای روزانهاش بروز میکن��د .او با نادیدهگرفتن

برخی از اص��ول و معیار های زندگی سیاس��ی و تش��کیالتی ،نوع��ی بیگانگی با تش��کیالت

و کارگروهی را ب��ه نمایش میگ��ذارد ...برخوردهای حمی��د بهتدریج نوعی س��وءظن(گمان

بودن ساواک) در اطرافیانش برمیانگیزد."...
نفوذی ِ

محسن فاضل (تبعید ش��ده از ایران) که از یکسو با س��ختگیریهای تشکیالت در داخل

کش��ور خو گرفته بود و از س��وی دیگر فرصتی بهدس��ت آورده بود تا توان تش��کیالتی خود را
 - 1همان ،ص .363
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به رقیبانش در خارج از کش��ور نش��ان دهد ،وظیفه بررس��ی وضع حمید را بهعهده میگیرد .او
سوءظن شدید خود نسبت به حمید را برای دیگران نیز توجیه میکند.
تصمیم بر این ش��د ک��ه از اعضای داخل کش��ور و کس��انیکه حمید را برگزی��ده و به خارج
فرستادهاند اطالعات بیشتری کس��ب شود .با مصباح ،رابط س��ازمان در لندن نیز تماس گرفته
شد تا این اطالعات ،دقیقتر و صحیحتر باشد .محس��ن فاضل بدون اینکه در انتظار اطالعات
بیشتری از داخل بماند ،با توافق حس��ین روحانی برای بررسی وضع حمید دست بهکار میشود.
وی در فرصتی کوتاه ،چنان در سوءظن خود فرومیافتد که در باور خود حمید را فرستاده ساواک
و عنصر نفوذی رژیم میشناس��د و برای اعترافگرفتن از حمید ،او را تحت فشار میگذارد و به
شکنجه مبادرت میکند .او در این کار از محمد یقینی هم کمک میگیرد.

عصر یک روز پايیزی ،خبر غمانگیز مرگ حمید (مرتضی هودش��تیان) ،در لبنان به گوش��م
رسید.کشتهشدن او در زیر شکنجه ،آن هم توسط اعضای تش��کیالت ،فاجعهای دردناک بود.
جالب آنکه پس از مرگ حمید ،هنوز برخی بر سوءظن خود پا میفشردند.
وسايلی که حمید به همراه داشت مانند ساعت مچی ،ماشین حساب 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
وسیله و مدرکی که نشان از جاسوسی باشد بهدست نیامد .بعدها معلوم شد که حمید کام ً
ال مورد
(((
شناخت و اعتماد تشکیالت در داخل کشور بوده است" .
حسین روحانی مسئول وقت سازمان در خارج کش��ور در این باره جزئیات بیشتری را روشن
میکند ،او مینویس��د" :در طول دوره آموزش که چند هفته به ط��ول میانجامید دیگر عناصر
سازمان که همراه مرتضی هودش��تیان مش��غول گذراندن دوره نظامی بودند ،شاهد یکسری
حرکات مشکوک از سوی او میشوند".
روحانی در توضیح حرکات مش��کوک مینویس��د" :ازجمله بیتحرکی و عدمآمادگی برای
ورزش صبحگاهی و یا مشغولشدن با دستگاه ماشین حس��اب کوچک الکترونیکی که همراه
 - 1همان ،ص .359
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داشت ،نظر آنها را جلب میکند".روحانی مینویسد " :قرار ش��د تا از داخل در این مورد تلفنی
س��ؤال ش��ود ،اما از آنجا که از بغداد امکان تلفن به ایران وجود نداش��ت و ای��ن کار حداقل 24
س��اعت بعد انجام میگرفت ،محس��ن فاضل معتقد بود که این فرصت زیادی اس��ت و در این
فاصله چهبس��ا ضرباتی به س��ازمان وارد آید . ...در جریان بازجويی از آن جهت که وی در اثبات
بیگناهیاش برخوردی کام ً
ال شکبرانگیز داش��ت موجب ش��د که او را با "کابل" بزنند .زدن
کابل در حدی بود که پاه��ای وی کام ً
ال ورم کرده بود .هنگام ظهر بود که زدن قطع ش��د و قرار
شد تا تلفن به داخل [ايران] دیگر با او برخوردی صورت نگیرد .پيش از ناهار یکی دو نفر او را به
دستشويی بردند .درآنجا او تعادل خود را از دس��ت میدهد ،او را گرفته و به اتاق میبرند .ساعت
 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 معلوم گرديد که وی از هواداران سازمان بوده ...تاریخ
دقیق این جریان روز دهم آبان ماه  1353ميباشد".
ساواک تا زمان دس��تگیری وحید افراخته از این ماجرا اطالع نداش��ت .در بازجويی افراخته
پس از ش��رح مفصل ماجرا آمده است " :قاتلین ش��رح جنایتش��ان را برای داخل مینویسند .از
داخل جواب برمیگردد که" :شما یک عنصر بس��یار با ارزش فنی گروه را کشتهاید ".جواب تنها
یک "انتقاد از خود است"...
یکسالونیم بعد ماش��ین ترور سازمانی به س��ر 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
هودشتیان همراه و شریک جرم بود ،رسید .درباره هريک در جای خود صحبت خواهم کرد.
واقعیت این اس��ت که نبرد قهرآمیز ،هم صورت مس��ئله و هم راهحلهای��ش قهرآمیز و به
عبارتی س��اده و تک بعدی اس��ت (مانند مبارزه مسلحانه ،هم اس��تراتژی هم تاکتیک) .وقتی
این"ضعف بنیادین" با رفتار و منش س��لطهطلبانه و ظرف تش��کیالتی متناس��ب (تش��کیالت
"ایدئولوژی"
مخفی فاق��د روابط اجتماع��ی و فاق�� ِد روابط دموکراتی��ک) و از هم��ه مهمت��ر
ِ
ِ
توجیهکننده دیکتاتوری همراه شود ،وقوع چنین فاجعههايی چه در سازمان مجاهدین و چه در
سازمانها و حکومتهای مشابه اجتنابناپذیر است.
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تالش برای س��اده نش��اندادن معضالت و پیچیدگیهای اجتماعی ،گرایش توسل به قهر
و خشونت در مناسبات اجتماعی و توهم نسبت به در دست داش��تن کلید مشکالت جهان البته
مختص س��ازمان مجاهدین در آن مقطع زمانی نیس��ت ،قصه خونباری اس��ت به بهای خون
میلیونها انسان که هنوز بسیاری از آن درس نگرفتهاند.
به نظر ش�ما ماجرای تغییر ایدئولوژی س�ازمان از کی و از کجا آغاز ش�د؟ آی�ا میتوان تاریخ
دقیقی برای ش�روع ماجرا در نظر گرفت؟ نظر ش�ما درب�اره تحلیلهای مختلفیک�ه در این مورد
وجود دارد چیس�ت؛ تحلیل هس�ته مارکسیس�تی و پوس�ته مذهبی ،یا این نظر ک�ه مجاهدین از
اساس مارکسیست بودهاند و یا تحلیل التقاطیبودن ایدئولوژی مجاهدین از آغاز و...؟

بگذارید ابتدا سادهترها را پاسخ دهم:
1ـ به گواهی تمامی مدارک و شاهدانی که هنوز زندهاند ،بنیانگذاران سازمان از محمد حنیفنژاد
گرفته تا س��عید محس��ن و اصغر بدیعزادگان و عبدالرضا نیکبین (معروف به عبدی که بعدها از
سازمان جدا شد) تمام ًا افرادی بودند مسلمان و مذهبی با انگیزهها و پيشينه روشن و مشخص.
2ـ با این نظ��ر هم که در میان اعضای س��ازمان دو گرایش وجود داش��ت؛ یکی با آبش��خور
مذهبی و دیگری مارکسیس��تی و یا مبارزات��ی و مدتی این و مدتی آن گرایش تس��لط پیدا کرد
نیز نمیتوان موافق بود ،زي��را جدا از غیرواقعیبودن چنین تقس��یمبندی میان اعضا و محتوای
آموزشی یکسان و سراس��ری ،بیشتر کسانیکه بعدها مارکسیس��ت و مارکسیست دو آتشه هم
شدند افرادی بودند با پيشينه بیشتر و غلیظتر مذهبی .اینگونه نبود که دو نوع و حتی دو گرایش
در سازمان وجود داشته باش��د .البته روشن اس��ت که عمق اعتقادی افراد همچون انگیزههای
اجتماعی و مبارزاتیش��ان یکسان نباش��د ،ولی همه از اساس مس��لمانانی بودند با 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 اکراه دارم ،ولی برای دوری از ش��ائبه کلیگويی بد نیس��ت دانسته شود که تراب
حقش��ناس و محمدحس��ین روحانی هر دو س��الها دروس طلبگی خوانده بودن��د و یا علیرضا
زمردیان و شماری دیگر جدا از اعتقادات قوی مذهبی از خانوادههای شناخته شده مذهبی بودند.
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شخص ًا بهرام آرام را ،که مجری و طراح بسیاری از عملیات نظامی و تصفیههای درونگروهی
بود ،از پيش از شهریور  1350میش��ناختم .در آن ایام من بهعنوان پیک ش��یراز ـ تهران هر چند
هفته یکبار به تهران میرفتم .پس از ش��هریور  50نیز با وی تماس داشتم .خوب ب ه ياد دارم که در
گفتوگوهای تشکیالتی پيش و پس از شهریور 50او بس��یار اصرار داشت که کلمه "برادر" بهکار
برده شود .میگفت کلمه "رفیق" بار مارکسیستی دارد ،ما مسلمانیم و باید کلمه برادر را بهکار بریم.
روزهای پس از ش��هادت احمد رضايی نخستين شهید س��ازمان ،وقتی در مالقاتی اطالعیه
مربوطه را برای منآورد آیه  23س��وره احزاب را با هیجان تکرار میک��رد "منالمؤمنین رجال
صدقوا ما عاهدواهلل علیه ،فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال" از مؤمنین
کسانی هستند که به پیمان خود با خدا وفا کرده (به شهادت رس��یدند) و کسانیکه 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.
همچنین معروف اس��ت که محمود طریقاالس�لام (از گروه حزباهلل پي��ش از انقالب که
از خانوادهای ش��دیداً مذهبی ب��ود) در دوران مذهبیبودن برای غس��لكردن در زمس��تان ،یخ
حوض را میشکس��ت و غس��ل میكرد .حال آنکه تفکر رایج و معتدل مذهبی و ازجمله تفکر
رایج س��ازمان در آن ایام این بود که احکام ،دینامیزم (انعطافپذی��ری) دارند و میتوان بهجای
شکستن یخ حوض ،با خاک تیمم کرد.

من از قض��ا معتقدم بای��د روی این نکت��ه تأمل کردک��ه افراطیون مذهبی وقت��ی بهاصطالح
تغییرعقیده 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.

3ـ اما در ب��اب التقاط و ایدئولوژی التقاطی بايد گفت این رش��ته س��ر دراز دارد .بهراس��تی
التقاط چیست و التقاطی کیس��ت؟ اگر نقطه مقابل التقاط را ناب و خالصبودن بدانیم پرسش
را بايد اینگون��ه مطرح کرد که کدام مکتب و کدام فرد ناب و خالص اس��ت؟ آیا مارکسیس��م
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ناب اس��ت و التقاطی نیس��ت؟ در این صورت اگر تمامی آنچه را که مارکس از ریکاردو ،هگل
و فویر باخ وام گرفته به کناری نهیم آن وقت از مارکسیس��م چه میماند؟ جز شیر بییال و دم
و اشکمی که در آن نه از ارزش اضافی خبری اس��ت و نه از دیالکتیک هگلی و نه ماتریالیسم.
در چنین صورتی تکلیف لنینیس��م ،استالینيسم ،مائوئیس��م و صدها نحله و بهقول امروزیها
قرائت از مارکسیس��م که دیگر جای خود دارد .در جايیکه تازه بر س��ر خود مارکس هم بحث
اس��ت 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 ناتوانی خویش ،این پرس��ش در مورد همه
اندیش��هها چه آنها که مدعی منبع زمینی و چه آنها که مدعی منبع آس��مانی هس��تند مطرح
است .گر حکم شود که مست گیرند ،در شهر هر آن که هست گیرند.
بهراس��تی اس�لام ناب محمدی کدام اس��ت؟ آیا موضوعاتی که اکنون برای فقها و در مورد
کش��ور خودمان فقهای ش��یعه ،از بدیهیات و مباحات و حتی در مواردی الزامات اس��ت ،صد و
دویستس��ال پیش نزد اس�لاف همین فقها ،از محرمات و ممنوعاتی که اص� ً
لا به آن نزدیک
نمیشدند نبود؟ در این صورت دویست یا سیصدس��ال دیگر چه خواهد شد و آنها درباره امروز
ما چه قضاوتی خواهند داشت؟
به نظر من التقاط نهتنها مذموم و ناپسند نیست ،بلکه رمز پیشرفت و تکامل بهشرطی قرون
و اعصار اس��ت .آموختن از یافتههای دیگران و خود آموزهای برای نسلهای بعدی شدن است،
بدون مطلقکردن خویش و دیگ��ران .میخواهم کمی هم از جدی بودن درآییم و این س��خن
نغز روحانی عارف ،روش��ن ضمیر و رضا مارمولک را که هر دو یکی ش��دهاند بزنم که "راههای
رس��یدن به خدا (حقیقت) به تعداد افراد بشر است " .هرکس��ی از ظن خود ،درک خود ،در ظرف
زمان و مکان خود در جستوجوی حقیقت برآید کاری خوب و پس��ندیده و ضروري انجام داده
است .مشکل آنجا آغاز میش��ود که بهقول رند شیرین سخن ش��هر ما ،چون ندیدند حقیقت ره
افسانه زدند و جنگ هفتادودو ملت بهپا شد که ما هم درگیر آنیم.
با این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که به نظر ش�ما در اندیش�ه و اعتقاد مجاهدین هیچ
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اشکالی وجود نداشته است؟

نه! آنچه را گفتم ب��ه آن جهت بود که از س��ادهگزینی و تالش برای پاس��خهای صفر و صد
یا همان س��یاه و س��فید پرهیز کنیم .به نظ��ر من بدون ب��اور بهوجود ضعفه��ای "بنیادی" و
"ساختاری" در اندیشه و عمل مجاهدین خلق (مجاهدین نسل حنیفنژاد) بهعنوان مبنا و پایه،
تغییر ایدئولوژی به آن سرعت و به آن فراگیری غیرقابل توضیح است.
درعین حال ،بدون هیچگونه پیشداوری ارزش��ی(اثبات ًا یا نفی ًا) در مورد کار حنیفنژاد ،بر این
باورم که "ادامه منطقی" حرکت او میتوانست تقی ش��هرام وکارهای او نباشد ،همانگونه که
حرکات امروزی و دیروزی مسعود رجوی هم در آن راستا نیست.
البته تصحیح آن س��اختارها (اعم از تش��کیالتی ،اعتقادی و مطمئن ًا رفتاری) نه در خانههای
تیمی چریکهای ش��هری میس��ر بود ،نه در زندانه��ای اوین و قص��ر در زمان ش��اه و نه در
پادگانهای نظامی صدامحسین در عراق.
این پرسش بیپاسخ ماند؛ به نظر ش�ما ماجرای تغییر ایدئولوژی سازمان از کی و از کجا آغاز
شد؟ آیا میتوان تاریخ دقیقی برای شروع ماجرا در نظر گرفت؟

پیش��تر گفتم که ش��هادت رضا رضاي��ي پای��ان ی��ک دوره و آغ��از دورهای دیگر اس��ت.
شاخهایش��دن تش��کیالتی که پيش ازآن هم از دموکراس��ی در آن خبری نبود باعث افزایش
اقتدار تشکیالتی رهبری شد .سال  1352سال کار درون تشکیالتی است.
در فقدان کاظم ذواالنوار ،محمود ش��امخی و رضا رضايی ،تقی ش��هرام با عمل چش��مگیر
فرار از زندان س��اری و به غنیمتآوردن مقادیری س�لاح ،بیس��یم ،مهم��ات و نیز محفوظات
و اطالعات وس��يعي که در دوران زندان کس��ب کرده ،بهس��رعت به نفر تعیینکننده مرکزیت
سهنفره 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 عقیدتی ،او به ط��رح ش��بهات و پرس��شهايی پرداخت که
دیگر اعضای مرکزیت ش��امل بهرام آرام و مجید ش��ریفواقفی قادر به پاس��خ ب��ه آن نبودند.
پرس��شهايي مانند1 :ـ نقش انبیا در روند تکامل��ی تاریخ؟ 2ـ نقش وح��ی و نقش تودهها؛ اگر
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تودهها تاریخساز هستند انبیا چه نقشي دارند؟ 3ـ چگونه میتوان هم به "ماتریالیسم تاریخی"
باور داش��ت و هم پدیده"وح��ی" و "نب��وت" را پذیرفت؟ 4ـ نظر اس�لام درب��اره "بردهداری"
و"کنیز" چيس��ت؟ 5ـ نظر حضرت عل��ی در نهجالبالغه درباره"زن" چيس��ت؟ 6ـ "مالئکه" و
تناقض آن با بحث تکامل در سازمان چگونه اس��ت؟ 7ـ قرآن مردم را نادان و ناسپاس میداند
و میگوید"اکثره��م الیعلمون" و یا "اکثره��م الیعقلون" ،این با نظر س��ازمان که تودهها آگاه
هس��تند و "خلق قهرمان" اس��ت چگونه همخواني دارد؟ 8ـ چرا رهبران س��ازمان در گذش��ته
بهجای استفاده از کلمه "دیالکتیک" در جزوه شناخت ،محافظهکارانه واژه ناکافی "دینامیک"
را بهکار بردند .عل��ت این محافظ��هکاری و یا عدم صداقت ب��ا مردم و کادرهای س��ازمانی در
کجاس��ت؟ 9ـ نقش ایدئولوژی س��ازمان در ضرب��ه  1350و ضربات بعدی کدام اس��ت؟ 10ـ
ایدهآلیسم نهفته در ایدئولوژی سازمان با ش��رايط عینی مبارزه چگونه قابل انطباق است؟ 11ـ
باور به خدا در مبارزه روزمره ما چه نقشی ایفا میکند؟ کس��انیکه خدا را باور ندارند چرا مبارزه و
مقاومت میکنند؟ تفاوت ما که مسلمانیم با آنها ،در امر مبارزه چیست؟ و...
چنین پرسشهايی البته خلقالساعه نبودند .بخش��ی پرسشهاي رایج دیدگاه مارکسیستی
نس��بت به دین ،مذهب و خدا بود .ش��ماری نیز در دوران حنیفنژاد ،نقادانه طرح میشد وکسی
هم مارکسیست نشد .اساس ًا یکی از وظايف گروه ایدئولوژی سازمان ـ که حنیفنژاد شخص ًا در
رأس آن بود ـ تدوین جامع نقطهنظراتی درپاسخ به این پرسشها بود .بسیاری از پرسشها نیز
انحرافی بود ،بخصوص برای مجاهدین که نگرش��ی متفاوت با نگرش مذهب سنتی داشتند.
بخشی نیز بهراستی تحریف واقعیات درون تش��کیالت مجاهدین بود و موضوعات بهگونهای
که شهرام مطرح میکرد ،نبود.
با طرح پرسشهاي فلسفی و عقیدتی ،پاس��خ یابی برای مشکالت تشکیالتی و استراتژیک
(راهبردی) امر مبارزه مس��لحانه تا اطالع ثانوی به تعویق افتاد .تقی شهرام اینگونه استدالل
میکرد که تا پاس��خهایی برای پرس��شهاي پایهای پیدا نشود،پاس��خ به دیگر پرس��شها و
مشکالت نیز امكانپذير نيست.
ويژگي موضوعات فلس��فی و تاریخ��ی هم بهگونهای بوده و هس��ت که پایانناپذیر اس��ت.
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میدانید و میدانیم که طرح پرس��ش ،بسیار س��اده اما پاسخ به آن بسیار مش��کل است .این ،در
همین گفتوگوی ما هم صادق است .ويژگي پرس��شها چنان است که کار آکادمیک و گروهی

بسیار طلب میکند ،آن هم نه در خانههای تیمی و نه در میدان نبرد چریک شهری  .ضمن اینکه
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)

امروزه بهخوبی میدانی��م که پی��روزی نهايی نظرات لنین ن��ه در قدرت اس��تدالل و نبوغ
تئوریک و حجم عظیم مطالعاتش 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 بهدس��تگرفتن قدرت و اس��تقرار کشور ش��وراها بس��یاری از معترضان و
مخالفان را ساکت و بسیاری از شکاکان را به "پذیرش" درستی نظرات وی واداشت ،حال آنکه
اگر شکست میخورد بیتردید جناحهای رقیب میداندار نقطه نظرات جدید 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.
ابزارها و امکانات اولیه تقی شهرام در مراحل آغازین چه بود؟

ابزار و روشهای اولیه تقی شهرام در مراحل آغازین تغییر ایدئولوژی از این قرار است:
1ـ استفاده از طرح تقسیم شاخهای س��ازمان2 ،ـ سلطه بر یکی از ش��اخهها3 ،ـ به بنبست
کشاندن بحثهای استراتژیک و تش��کیالتی و 4ـ طرح پرسشها و شبهات 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 رابطه کرد
یا نه بسیار مشکل اس��ت ،اما با اطمینان میتوان گفت که به فاصله کوتاهی پس از شهادت
رضا (خرداد  )1352به روشهای فوق متوسل ش��ده است .در نوشته و گفتههای بعدی ،وی
تالشی آشکار در کمرنگکردن نقش رضا در رهبری و نجات سازمان داشت .از رضا و نقش
او بهعنوان عامل س��دکننده تحوالت درونی و باعنوان"بدترین ضعفها در کادر رهبری از
شهادت احمد تا شهادت رضا" نام میبرد.
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با اطمین��ان میتوان گف��ت که از نیمه دوم س��ال  1352تقی ش��هرام به همراه ش��ماری از
افراد ش��اخه تحت کنترل خود تغيير عقي��ده داده بود ،با این همه برخالف اصول شناختهش��ده
مارکسیستی نهتنها ازسازمان جدا نشد و بهاصطالح انش��عاب نکرد ،بلکه درصدد تصاحب کل
سازمان ،نام و سوابق آن نیز برمیآید .در این ایام شاخه تحت کنترل مجید شریفواقفی کامالً
مذهبی است و شاخه بهرام و افراد مرکزی آن نیز مذهبیاند.
در این ایام نقش و موضع بهرام آرام ،دیگر عضو مرکزیت چگونه است؟

در مورد ش��اخه بهرام آرام شما (لطفاهلل ميثمي) که در مرکزیت ش��اخه وی بودهايد ،بیشتر از
من ارتباط و اطالع داريد ،اما براس��اس شنیدهها و دانس��تهها ،نظر من چنین است :بهرام آرام در
زمس��تان  52در تماس جداگانه با تقی ش��هرام تغییر عقیده داد .در ابت��دا ،او در مقابل تحوالت و
طرح پرسشهای مطرح شده ازسوی تقی شهرام موضعی منفعل و نوسانی داشت .ازسويی وي
گذشتهای مذهبی و اعتقادی داشت و دوران رهبری حنیفنژاد و سعیدمحسن را از نزدیک تجربه
کرده بود .او پس از شهریور 50در کنار احمد و رضا رضايی وکاظم ذواالنوار فعالیت کرده بود.
از سوی دیگر ،او عنصری کمتر تئوریک و بیشتر عملیاتی و سازمانده بود ،فشار سنگین شبهات
و پرسشهاي مطرح شده توسط تقی شهرام پایههای نظری اعتقاداتش را سست میکرد.
در گیر و دار چنین بحران روحی ،استعداد برجس��ته او در امور سازماندهی وعملیات نظامی و
چریکی مفر و راه گریز او برای خالصی از بار سنگین چنان فشارهايی بود ،از اینرو ،طی روندی
خودبهخودی به کارهای اجرايی و عملیاتی روزمره روی آورد .به دیگر سخن ،او انفعال خویش
را در پوشش اقدامات 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 شد.
در این امر همه متفقالقولند که ب��دون بازوی اجرايی چون به��رام آرام و عاملیت او ،روند تغییر
ایدئولوژی با آن سرعت و با وضعیت که پیش آمد امکانپذیر نبود.
از نقش مجید در ش�اخهای که ش�ما و مرتضی صمدیهلباف در آن بودید گفتید و اینکه او با در
میان گذاشتن واقعیات ،بر روابط میان شما و سازمان روش�نايی میتاباند .شما که تنها بازمانده
آن جریان هستید درباره آن مقطع بیشتر ميتوانيد توضيح دهید.
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مجید ش��ریفواقفی از همان ابتدا روش��نتر از بهرام آرام به مقابله میپ��ردازد .اولین ثمره
مقاومت او این توافق است که تا حلنشدن کامل مس��ئله در کادر مرکزی ،مسائل نباید به افراد
تحت مسئول در شاخهها منتقل شده و آموزش داده شود( .زمستان )52
تقی شهرام ظاهراً این قرار را میپذیرد و نوعي آرامش ظاهری برقرار میشود .سیر بعدی وقایع
نشان داد که شهرام این قرار را رعایت نکرده و شاخه تحت مس��ئولیت خود را با طرح پرسشها و
شبهات و با استفاده از اقتدار تش��کیالتی (اتوریته) به تغییر عقیده واداشته است .به شماری از افراد
شاخه وی اینگونه القا شده بود که تمامی سازمان ،ایدئولوژی مارکسیستی را پذیرفته است.
تئوری راهنمای چنی��ن اقدامی (چه با مص��داق و چه بیمصداق) از س��الها پيش مهیا بود:
توجیه وس��یله توس��ط هدف ،ضرورت وحتمیت برتری تاریخی پرولتاریا و ه��ر مدعی رهبری
خود خوانده آن بر دیگر طبقات و باالخره داستان همیش��گی تکامل تاریخ و زبالهدانی آن ...این
عدمشفافیت بعدها در دیگر شاخهها هم متداول شد.

نیم��ه دوم س��ال  52و بخص��وص تمام س��ال  ،53س��الهای پیش��رفت و گس��ترش
و ضربهنخوردن س��ازمان بود .ما در ش��اخه خودمان غی��ر از بهبود مس��تمر امکانات فنی و
الکترونیکی شاهد عضوگیری و رشد متناس��ب بودیم و ارتباطات با خارج کشور و بخصوص
رادیو میهنپرس��تان و رادیو س��روش بهطور منظم برقرار بود .اخبار و مطالب در ش��اخه ما
بهص��ورت میکروفیلم در فاصل��هاي ک��م و حداکثر یک هفت��ه در رادیو پخش میش��د و
بولتنهای امنیتی که توسط ما منتشر میشد بسیار فعال بود و...
گمان ما و بخص��وص من این بود که در ش��اخههای دیگر نیز وضع از زاوی��های دیگر چنین
اس��ت ،یعنی ما در این ش��اخه در جهت گس��ترش امکانات فنی ،امنیتی ،نظام��ی ،ارتباطاتی و
اجتماعی کار میکنیم و شاخههای دیگر در حال تدوین مبانی نظری و تئوریک هستند.
چنین نگرشی نه از س��ادهانگاری فردی ،بلکه از س��نت تقس��یم کار و اعتماد تشکیالتی در
گذشته سازمان نشأت میگرفت .مجید ،نوش��تهها و جزوههايی از ش��اخههای دیگر میآورد،
ازجمله "جزوه سبز" (بهار ،53که بهخاطر رنگ کاغذ آن چنین نامیده شد) .این جزوه ابتدا نشان
و گواهی از تغییر ایدئولوژی با خود نداشت و طرح پرس��شهايی بود که کموبیش مشابه آن در
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گذشتههای دور هم در س��ازمان مطرح بود .اما این بار پرس��شها طرح میشد ،اما پاسخی به
آنها داده نمیشد و به فرد گفته میش��د که خود برود درباره پاسخها فکر و مطالعه کند .در ابتدا
چنین القا میشد که گویا سازمان روی مسائل فلسفی و تاریخی کار کرده ،ولی میخواهد اعضا
به صورت آموزشی و فعال درگیری ذهنی پیدا کنند .مشابه چنین روشی در گذشته وجود داشت.
این جزوه تا مدتها حساسیتبرانگیز نبود.
فکر و مطالعه برمبنای ک��دام تحقیق میدانی و آکادمیک معلوم نبود .مطالعه درباره مس��ائل
تاریخی و فلس��فی برای چریکی ک��ه بهصورت مخفی زندگ��ی میکند و بخ��ش عمده وقت
روزانهاش با کارهای اجرايی و قرارهای تش��کیالتی پر میش��ود و کمترین ارتباط اجتماعی با
جامعه و بیرون دارد ،بیشتر به یک شوخی تلخ ميمانست.
پیش��رفت از طریق طرح پرس��شها روندی کند و بطئی داش��ت و با حرکت مورد نظر تقی
ش��هرام همخوانی نداش��ت .طرح پرس��شها توس��ط جزوه س��بز دس��تكم در دو ش��اخه از
سازمان(شاخه مجید و بهرام) در میان اعضا ،جنبوجوشی به راه انداخت .در شاخه ما جستوجو
برای یافتن و ارجاع به دستاوردهای پیشین س��ازمان شدت گرفت و در شاخه بهرام ازجمله خود
شما ،مرتضی صمدیه و دیگران درصدد مطالعه ،تحقیق و پرسوجو برآمدند .مسائل جزوه سبز
وقتی بدون اقتدارتشکیالتی طرح میشد ،محرک و انگیزاننده هم بود.
در شاخه ما طرح مس��ائل باعث رویآوردن به منابع قدیمی س��ازمان مانند شناخت ،تکامل،
راه انبیا ـ راه بشر و نیز مراجعه به تفس��یرهای آیتاهلل طالقانی و دستنوشتههای بهجا مانده از
سعید محسن شد .حرکت مش��ابهی هم در ش��اخه بهرام آرام صورت گرفت با این تفاوت که در
شاخه ما مجید نقش راهنما و مشوق داش��ت ،ولی بهرام در مقاطعی منفعل و در اواخر مخالفت
میکرد .او منابع قدیمی را از دسترس افراد دور نگهمیداشت .از او نقلقول شده که؛ ایدهآلیسم
وقتی مورد حمله ق��رار میگیرد در دفاع از خود«پیچیده» میش��ود .بهرام ب��رای جلوگیری از
پیچیدهشدن ایدهآلیسم نهفته در اندیشه س��ازمان منابع قابل مطالعه پیشين را از دسترس افراد
دور نگهمیداشت و درواقع سانسور میکرد.
به رشد کند و بطئی تغییر ایدئولوژی اشاره کردید ،چه عامل ویا عواملی باعث تسریع آن شد؟
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دوحادثه ،یکی در شاخه تقی شهرام و دیگری در ش��اخه بهرام آرام به قضایا شتاب فوقالعاده
داد ،بهطوریکه میت��وان آنها را دو حادثه مهم و سرنوشتس��از دانس��ت ،حوادثی که باعث
تسریع روند تغییر ایدئولوژی و س��لطه بالمنازع تقی شهرام ش��د عبارتند از1 :ـ درگیری درون
شاخه سیاسی میان تقی ش��هرام و علیرضا سپاس��ی آش��تیانی از اواخر 2 .1352ـ انفجارهای
ناخواسته در خانه خیابان ش��یخ هادی ( 27مرداد )1353و از بین رفتن سرشاخههای بهرام آرام
(.براي ديدن متن كامل گزارش بهرام آرام  ،به سايت meisami.comمراجعه كنيد).

تقی ش��هرام از نیمه دوم س��ال  52و بنا به نوش��ته خود از آذرماه  1352با یکی از افراد درون
شاخهاش مشکل پیداكرد .شاخه سیاسی عبارت بود از تقی شهرام (مرکزیت) ،علیرضا سپاسی
آشتیانی و عبداهلل زرینکفش (سرش��اخهها) و طاهره میرزاجعفر عالف (همسر شهرام) .برای
درک ماهیت درگیری میان تقی شهرام و اتهاماتی که او به سپاسی وارد کرد شناخت مختصری
از پيشينه سپاسی آشتیانی ضروری است.
عليرضا سپاسي آش��تياني س��ال  1323در آش��تیان متولد و در تهران بزرگ ش��د و دررشته
معماری دانش��کده هنرهای زیبا ب��ه تحصیل پرداخت .س��ال  1343به عضوی��ت "حزب ملل
اس�لامی" در آمد .آبانماه  1344به همین اتهام دستگیر وبه دوس��ال زندان محکوم و در مرداد
 1346از زندان آزاد شد.
افراد باقیمانده از گروه "حزب ملل اسالمی" گروهی بهنام "حزباهلل" تشکیل دادند .سپاسی
از اعضای مؤسس گروه "حزب اهلل" بود.
پ��س از ضربه ش��هریور  1350ش��ماری از افراد گروه "ح��زباهلل" ،ک��ه از طریق مصطفی
جوانخوشدل با سازمان ارتباط داشتند ،در ساختار تشکیالتی سازمان وارد شدند .سپاسی یکی
و ش��اید هم فعالترین و مس��تعدترین این افراد بود .او که بهگفته دوس��تان س��ابقش در گروه
حزباهلل شخصیتی احساساتی ،تند خو ،افراطی و بلندپرواز داشت بهزودی در تیمهای عملیاتی
سازمان مجاهدین استعداد خود را نش��ان داد و در بس��یاری عملیات نظامی موفق ازجمله ترور
سرتیپ طاهری(تابس��تان  ،)51ترور س��رهنگ هاوکینز مستش��ارنظامی امریکا (خرداد )52و
شماری دیگر شرکت کرد .پيشينه گذشته سیاس��ی و عملیاتی که انجام داده بود باعث شدکه به
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سادگی زیر بار رهبری تقی ش��هرام که از قضا در امور اجرايی و عملیاتی بسیار ضعیف بود نرود.
علیرضا سپاسی در این مقطع بهگونهای بیان نشده رقیب تقی شهرام و مدعی عضویت در کادر
مرکزی بود ،ام��ا او از دو ضعف برخوردار ب��ود .اولین نقطهضعف وابس��تگی او به گروه مذهبی
سنتی "حزباهلل" و دیگری نداش��تن سابقه عضویت مستقیم در س��ازمان مادر است .او پس از
شهریور  50به عضویت سازمان در آمد .متقاب ً
ال ش��هرام از نقاطقوتی چون سابقه فرار از زندان،
محفوظات تئوریک و از همه مهمتر اهرم قدرت تشکیالت برخوردار بود.
ایستادگی سپاسی در مقابل نظرات تقی شهرام باعث شد تا شهرام وی را با اهرم تشکیالتی
و القابی چون "آوانتوریست"" ،اپورتونیست چپنمای س��لطهطلب" و ...مورد حمله قرار دهد.
سرانجام این درگیری به تسلیم سپاسی انجاميد.
وقتی ماجرای درگیری سپاس��ی و شهرام در ش��اخه ما مطرح شد ش��ریفواقفی گفت :این
ويژگي و روحیات وجود دارد ،ولی مصداق «کلمه حق یراد بهاالباطل» اس��ت .مجید گفت ایراد
موضعطلبی به سپاسی وارد است ،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.
سپاسی پس از پذيرش رهبری ش��هرام به خارج کشور فرستاده ش��د و بعدها مجری نظرات
او در میان اعضای خارج از کش��ور سازمان شد ،اما شهرام به تس��لیم سپاسی قانع نبود .سلطه بر
سپاسی و مطیعشدن او سکوی پرش برای سلطه بر کل سازمان بود.
حادثه دوم انفجارهای ناخواسته در خانه خیابان شیخ هادی در مرداد 53بود که در آن تمامي
افراد سرش��اخه بهرام (لطفاهلل میثمی ،ابراهیم جوهری و س��یمین صالحی) زخمی و دستگیر
شدند و اين حادثه از عوامل تسریع س��لطه تقی شهرام اس��ت( .جزئیات این حادثه در خاطرات
لطفاهلل میثمی" آنها که رفتند ،"...نشرصمديه به تفصیل آمده است)
این ضربه در زم��ان خود بزرگترین ضربه پس از ضربه ش��هریور 50ب��ود .بدتر آنکه ضربه
نه ازسوی س��اواک ،بلکه در اثر اش��تباهات و ندانمکاریهاي آش��کار و مفرطی که بههیچوجه
نمیبایستی صورت بگیرد وارد آمده بود.
پس از این ضربه بهرام آرام تحت فش��ار روحی و روانی زيادي قرار گرفت .او انتقادي از خود
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نوشت که همراه با مقدمهای از تقی شهرام در سطح تشکیالت پخش شد.
بهرام اش��تباهات مفرط و آش��کار عملی و تاکتیکی خود و گروهش را به مبانی ایدئولوژیکی
ربط میداد ،حال آنکه او در آن زمان مارکسیس��ت ب��ود .افزون برآن اش��تباهاتی که در خانه
خیابان ش��یخ هادی به انفجار ناخواسته انجاميد در زمره اش��تباهاتی بود که با کمی دقت ،توجه
و استفاده از تجربیات پیش��ین هرگز نباید اتفاق میافتاد و هیچ ربطی به ایدئولوژی فرد نداشت.
آرام در انتق��اد ازخود ،روحی��ه دپارتمانتالیس��تی خودرا م��ورد نقادی قرار میدهد که همیش��ه
میخواست شاخهاش از دیگر ش��اخهها برتر و متمایز باش��د و البته پس از کارد گذاشتن بر خود
همه را به بقایای اندیش��ه و گرایشهاي خردهبورژوايی و مذهبی نسبت میدهد .شهرام نیز در
مقدمه انتقاد از خود آرام ،از موش��کافی و دقت او تقدیر کرده و از همه میخواهد که همانند فرد
مرکزیت (بهرام آرام) ریشههای فلسفی و ایدئولوژیک انتقادات خود را بیابند.
ضربه ،یکی دوماه��ی همه امور را تحتتأثیرخ��ود قرار داد و دو عارضه بهدنبال داش��ت1 :ـ
از شاخه ما (ش��اخه مجید) ش��ماری و ازجمله وحید افراخته ـکه تا این زمان مسلمان بود ـ برای
ترمیم وکمک به ش��اخه بهرام منتقل ش��دند 2ـ بهرام ک��ه پیش از این هم در مس��ائل نظری
خودکمبین بود ،در اثر ضربه ،بس��یار پریشان و منفعل ش��د .از این زمان است که میتوان گفت
بهرام عامل گوش به فرمان نظرات تقی شهرام شد.
بهرام آرام بار سنگین تناقضها و تشتت 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 ش��اخه
شهرام که با ساواک همکاری میکرد (محمد توکلخواه) شناسايی و طی درگیری مسلحانه کشته
شد .خاطرات و دستنوشتههايی از او بهدست ساواک افتاد که در روزنامههای کیهان و اطالعات
چاپ شد .دستنوشتهها از تشتت فکری و درماندگی فلجکننده روحی او ،یکسالونیم پس از ترور
مجید شریفواقفی و سهسال پس از مارکسیستشدن سازمان حکایت میکرد.
در قسمتی از این دستنوشتهها که بهصورت تحلیل و انتقاد از خود و گویا برای طرح در جمع
مرکزی سازمان نوشته شده ،چنین آمده است « :احس��اس میکنم که دارد قدری دیدم نسبت
به خود مذهبی میشود .ش��اید هم واقع ًا عینی ،ولی به هر حال نیاز دارم که یکسری مسائل را
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برای خودم مشخص کنم» . ...
و در جای دیگ��ری از همین دستنوش��ته آمده اس��ت« :من به خصوص در داش��تن قدرت
ایدئولوژیک در خودم مردد هستم .زندگی گذشته من این اجازه را به من نداده است .بخصوص
برخوردهای عاطفی که قب ً
ال نیز صحبتش رفت همیش��ه قدرت پرواز دور اندیش��ه مرا کاس��ته

است .خالصه این احس��اس به من دس��ت داده اس��ت که در یک دور باطل افتادهام .دور باطل
بیرونی و درونی .از هر کجا شروع میکنم به خود میرس��م و در اینجا میلنگم .شاید صادقانه
دل بهکار تئوریک نمیدهم (زیرا احساس میکنم در اینجا پیشتاز نیستم)"

با از سرراه برداشتهشدن مخالفت فردی علیرضا سپاس��ی بهعنوان «اپورتونیست چپنمای
سلطهطلب» و با سلطه کامل بر بهرام آرام و جابهجايی تشکیالتی از شاخه ما برای ترمیم شاخه
آرام ،روند تغییر ایدئولوژی شتاب گرفت .سه ماه بعد (آذر )1353مقالهای باعنوان»پرچم مبارزه
ایدئولوژیک را برافراش��تهتر سازیم» توس��ط تقی شهرام در نش��ریه داخلی منتشر شد که خود
صحبتی دیگر را ميطلبد.
ش�ما بازمان�ده و راوي رخداده�ا و وقايع اين مقطع هس�تيد ،از اي�نرو امي�دوارم خوانندگان

چشمانداز ايران را در انتظار نگذاريد.
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گرفتار در میان دو لبه تیغ استبداد
در گفتوگوی پیش�ین تا مرحله ش�دت گرفت�ن تحوالت درونی پس از به تس�لیم واداش�تن
علیرضا سپاسی آشتیانی و بهرام آرام س�خن گفتید ،ممكن است ادامه س�خن را از همان جا پی

بگیرید.الزم است پيش از بررسی موضوعات ،به ش��ماری از حوادث آن ایام که به درک فضای
سیاسی ـ امنیتی آن زمان کمک میکند بپردازم ،چون بدون درک شرايط امنیتی آن ایام ،قضیه
به خوبی درک نمیشود.
پیش از این گفتم که در فاصله زمانی میان خرداد ( 1352ش��هادت رض��ا رضايی) تا 27مرداد
( 1353انفجار خانه خیابان شیخ هادی) س��اواک جز در موارد تصادفی و اتفاقی موفق به دسترسی
و ضربه زدن به سازمان نش��ده بود.دلیل برتری سازمان نسبت به س��اواک در این مرحله ،چیزی
نبود جز "دس��تگاههای شنود" موس��وم به "صامت" که در گروه الکترونیک س��ازمان (با رهبری
شریفواقفی و با عضویت عبدالرضا منیری جاوید و من)س��اخته میشد .خود ضربه مرداد  53نیز
ناشی از بیتجربهگی و عدمرعایت ضوابط و بدیهیات تش��کیالتی بود تا کمینگذاری و طراحی
دشمن .الزم اس��ت توضیح دهم که برای هواداران و اعضای بیاطالع از دستگاههای شنود و در
فقدان اطالع از نقش کیفی و تعیینکننده آن دس��تگاهها در حفاظت از س��ازمان ،ضربهنخوردن
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سازمان بر حمایت مردمی و استقبال تودههای ش��هری از سازمان و مشی مسلحانه تعبیر میشد.
چنان تصوری اگر برای هواداران و اعضای غیرمطلع خطای ناشی از فقدان اطالع ودرنتیجه قابل
توجیه بود ،برای محمد تقی شهرام که از جزئیات امر اطالع کامل داشت قابل قبول نیست .با این
همه ،مصونیت تشکیالتی که برای شخص خود او فراهم شد ،بر متنی از روحیه خودبزرگبینی و
خودمحوربینی باعث شد تا در آنها هم این "توهم" پدید آید که سازمان مرحله "تثبیت" را پشت

سرگذاشته و وارد مرحله دوم استراتژی خود یعنی" تودهایشدن مبارزه در شهر" شده است.
امری که البته صحت نداش��ت و من آن را صرف ًا "برتری فنی و تکنیکی مرحلهای" سازمان
میدانم تا مرحلهای از مراحل اس��تراتژی؛ برتریای که در درگیریهای مقدر چریک ش��هری
با ساواک هرلحظه میتوانست از دست برود .درس��ت بهدلیل اهمیت دستگاههای شنود بود که
رضا رضايی ،آنها را" اطالعات استراتژیک" سازمانی که در هرشرایطی نباید لو بروند توصیف
کرد و بخش قابلتوجهی از تالش و کوشش گروه الکترونیک سازمان نیز صرف عادیسازی و
ایجاد پوشش مناسب برای دستگاههای مزبور بود.
ناگفته روشن است که علیرغم تأکیدها و مراقبتهای بس��یار ،دستگاههای شنود هر لحظه
در معرض خطر لورفتن قرار داش��ت.کافی بود تا س��اواک به نمونهای از دستگاههای ساخت ما
دسترسی پیدا کند و سیستمهای ارتباطی و مکالماتی خود را تغییر دهد.
البته گ��روه ما در ح��د توان فن��ی آن روز خود ب��ه این موضوع ه��م فکر کرده ب��ود ،ازاينرو
تالشهای بسیار زیاد و ظریف فنی بهکار برده بودیم تا دستگاههای شنود بهصورت یک رادیوی
معمولی کوچک به چش��م آید و س��اواک در برخورد اول متوجه کاربرد آنها نشود و اینطور هم
(((

 - 1درضمیمه ش��ماره دو «بیانیه اعالم مواضع  »...به قلم محمدتقی ش��هرام ،صفحه  92چنین آمده اس��ت« :اکنون
مبارزه مس��لحانه در میهن ما گام اول ازحلقه مارپیچی عظیم و طوالنی خود را طی کرده اس��ت .س��ازمانهای مسلح
پیشتاز توانستهاند قوانین بقای رش��د یابنده خویش را کش��ف کنند و بهطور عمومی و در یک مرحله موجودیت خویش
را تثبیت سازند ...» ....در همین صفحه در بیان چشمانداز آینده س��ازمان چنین آمده است ...« :مسائل نوینی هستند که
تجربه ما در آن حتی از قدم اول خود نیز تجاوز نمیکند .همینطور این راه مشکالت بس سترگی دارد که به مراتب و به
درجات بسیار باالتر از مشکالت آغاز مبارزه مسلحانه و تثبیت مقدماتی آن تاکنون ،بیشتر است»....
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ش��د ،چنانکه چند عدد از آنها در خانههای تیمی ،بهدست س��اواک افتاد ولی توجه مهندسان
فنی آنها را جلب نکرد و آنها متوجه کاربرد واقعی این بهاصطالح رادیوها نشدند (((.ما همچنین
تحقیق کرده بودیم که درصورت لورفتن دستگاههای شنود ،رژیم به کدام سیستم متوسل خواهد
شد .ما به لحاظ تکنیکی میدانستیم که در صورت لورفتن دستگاههای شنود ،سیستم جایگزین
مخابراتی و ارتباطاتی ساواک و ارگانهای وابسته به آن به احتمال قریب به یقین چه خواهد بود.
به منظور حفظ برتری تکنیکی عالوه بر تحقیقات،مقدمات عملی را نیز فراهم کرده بودیم.
من هر وقت یاد آن ایام (که بهترین و خاطرهانگیزترین دوران مبارزاتی خود میدانم) میافتم،
نمیتوانم احترام و درعین حال حس��رت و اندوه از دس��ترفتن"نبوغی" چون شهید عبدالرضا
منیری جاوید و نیز برنامهریزی علمی و صبورانه مجید شریفواقفی در این موارد را بیان نکنم .
همیش��ه وقتی درباره این ماجرا صحبت میکنم الزم به گفتن میدانم که به توصیه شخص
مجید ،ما امکانات فن��ی و تکنیکی خود را بیدریغ و بدون کمترین چشمداش��ت سیاس��ی و یا
یدادیم.
ایدئولوژیک در اختیار س��ایر گروههای مبارز و ازجمله چریکهای فداي��ي خلق قرار م 
این سنت همانطور که ش��ریفواقفی در گفتوگوی دو نفره به خود من گفت ،در دوران سلطه
محمد تقی شهرام و تفکر او بر سازمان ادامه پیدا نکرد.

(((

 - 1در فاصله اردیبهش��ت تا مرداد  1354که من و مرتضی صمدیهلباف در بهداری زندان کمیته مشترک با هم بودیم
یکی از همان دستگاهها را بهجای رادیوی معمولی در اختیار ما گذاش��تند .وحید افراخته هنوز دستگیر نشده و ساواک از
مواضع و عملکرد ما بهدرستی اطالع نداش��ت .ما نیز برنامهای بس��یار ظریف و دقیق برای فریب ساواک و فرار داشتیم
که با دستگیری افراخته و همکاری همهجانبه او با س��اواک همهچیز لو رفت .از همان شب اول دستگیری افراخته ،ابتدا
صمدیه و بعد هم من به زیر شکنجه رفتیم.
 - 2مجید میگفت که مسئله ش��هرام بیش از آنکه ایدئولوژیک و اعتقادی باشد ،س��لطهطلبی و رهبریطلبی است.
برای تأيید این نظ��ر ،او در گفتوگويی به من گفت طی مدتی كه ما انواع مختلف دس��تگاهها را میس��اختیم نمونهای
از آنها را به گروههايي که در حد و اندازه اس��تفاده از آن بودند مس��تقیم ًا میدادیم و به گروهه��ای مبارز کوچکتر هم از
طریق نشریه امنیتی خبررسانی میکردیم ،اما پرچمدار (تقي شهرام) پس از سلطه کامل بر سازمان از دادن آخرین نوع
دستگاههای س��اخته ش��ده به چریکهای فدايی خلق با این توجیه که آنها در نگهداری از آن به اندازه خودمان جدی
نیستند ،خودداری کرده است.
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ضربهنخوردن و حفظشدن بر اس��اس امکانات فنی البته با حفظش��دن و ضربهنخوردن
براساس حمایتهای مردمی تفاوتهای بسیار زیاد دارند .با این همه آرامش نسبی حاصل
از حاشیه امن ناش��ی از دستگاههای ش��نود زمینه مس��اعدی برای " افزایش" توهم و خود
محوربینی محمدتقی شهرام شد.
مقصود ش�ما از تأکید روی کلمه " افزایش" درعبارت فوق چیس�ت و در صورت امکان کمی از
سوابق سیاسی ـ تشکیالتی محمد تقی شهرام برایمان بگويید؟

من کلمه" افزایش " را حسابش��ده و به عمد بهکار ب��ردم .اجازه دهید ب��رای جلوگیری از
هرگونه سوءتفاهم بیش��تر توضیح دهم .مقصودم بررسی "نقش فرد" درجریان تحوالت است.
همه میدانیم که در تحلیل وقایع تاریخی باید به ریش��ههای ح��وادث و تحوالت پرداخت ،اما
من میخواهم تأکید کنم که در مقاطعی از تاریخ "فرد" و "ش��خصیت" نقش ویژه و بارزی پیدا
میکنند ،چنانکه بود و نبودشان میتواند در روند تحوالت تأثیر قطعی و جدی بگذارد.
کافی است به نقش ویژه لنین و تصمیمگیری او در ماجرای موسوم به انقالب اکتبر شوروی
نگاه کنیم ،چرا که بدون او ،آن حرکت بهوجود نمیآمد و یا به نقش ویژه آیتاهلل خمینی(ره) در
تحوالت منجر به انقالب  57کشورمان خود و یا نقش برجس��ته آیتاهلل منتظری در سالهای
 64تا  68كه به كنارهگيري ايشان انجاميد.
شخصیتها افزون بر جهتدادن ،گاه شتابدهنده و یا س��دکننده مسیر تحوالت نیز هستند؛
سدکنندگیای که بهنوبه خود میتواند مانع وقوع حادثه شده و تحول را سالها و یا شاید هم چندین
دهه به عقب انداخته و یا اساس�� ًا مانع تحقق فعل و انفعال اجتماعی در آن زمان مشخص شود و یا
برعکس شتابی غیرمنتظره و بیش از انتظار و توان نیروهای اجتماعی درگیر ،به تحوالت بدهد.
از این منظر اس��ت که بررس��ی خصوصیات نقشآفرینان ماجرای تغییر ایدئولوژی سازمان
مجاهدین معنی میدهد .روشن اس��ت که ذکر خصوصیات این افراد نه به قصد شخصیکردن
و تنزل ماجرا به دع��وا و رقابتهای فردی اس��ت و نه پس از این همه س��ال ،قصد انتقامگیری
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شخصی از آنها را دارم(((.بررسی ش��خصیت افراد بهمنظور تاباندن روش��نايی بر رفتار آنان در
مسیر ماجراست .با این مقدمه دانستهها و شنیدههای من از محمد تقی شهرام چنین است:
محمد تقی ش�هرام فرزند رمضان ،متول��د  1326تهران ،دانشآموز ممتاز دبیرس��تان هدف
تهران بود .درسال  1347در رش��ته ریاضی دانشکده علوم دانش��گاه تهران پذیرفته شد .توسط
ابراهیم جوهری که از دبیرستان باهم آشنا بودند با دوتن از دانشجویان دانشکده علوم بهنامهای
علیرضا زمردیان و محمد حیاتی آشناش��د .به این ترتیب توسط جوهری برای عضوگیری نشان
شد و توس��ط دونفر گفته ش��ده که در آن موقع از کادرهای مخفی س��ازمان بودند ،غیر مستقیم
تحت آموزش قرار گرفت .به روایتی پیش از این مدتی نیز عضو و یا در حاشیه انجمن ضد بهايی
(معروف به حجتیه) ب��ود ،ولی در اعتراض ب��ه مخالفت انجمن مزبور با فعالیتهای سیاس��ی از
آن کنارهگیریکرد .او از خانواده غیر س��نتی طبقه متوس��ط میآمد .ش��هرام به تشویق حیاتی و

زمردیان به مطالعه کتابهای گوناگون مهندس بازرگان مانند راه طیشده ،اسالم مکتب مبارز
و مولد ،ذره بیانتها ،مطهرات در اسالم ،عشق و پرستش ،وتفسیر پرتوی از قرآن آیتاهلل طالقانی
و کتابهايی مانند آن میپردازد .بدینترتیب ،حدوداً  22ساله بود که گرایش مذهبی ـ مبارزاتی
پیدا میکند و با اس�لام سیاس��ی و مبارز البته گرایش نوین و غیرس��نتی آن آشنا میشود .سقف
مطالعات اسالمی و نیز سابقه مبارزات اجتماعی او نیز همانهاست که گفتم .
پس از طی مرحله مقدماتی عضوگیری توس��ط دونفر گفته شده ،در سال  ،1348با مسئولیت
موس��ی خیابانی (که در آن ایام از کادرهای درجه  2س��ازمان اس��ت ) قرار میگی��رد ،از اینرو
میتوان گفت که او در سال  1348توسط موسی خیابانی به عضویت سازمان درمیآید .در این
هنگام چهارسال از بنیانگذاری سازمان گذشته وسازمان در تدارک شروع عمل مسلحانه ،وارد

 - 1ما (ش��ریفواقفی ،مرتضی صمدیه لباف و من) و ک ً
ال مجاهدین پایدار بر س��رآرمان اولیه ،در دوران شکنجههای
وحشیانه س��اواک و در دورانی که همه هستی سیاسی ،تش��کیالتی ،مبارزاتی و عقیدتیمان به بیرحمانهترین صورت
سرکوب ش��ده بود به گواه تمامی اسناد و مدارک خوش��بختانه موجود ،نهتنها انتقامگیری شخصی نکردیم ،بلكه بر سر
حفظ اسرار آنها از پوست و گوشت و هس��تی خویش نیز مایه گذاش��تیم .در این مورد هنگام بررسی ماجراهای پس از
دستگیری وحید افراخته بیشتر توضیح خواهم داد.
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مرحله عضوگیریهای وسیع شده است.
در فاصله عضویت تا ضربه ش��هریور  50مدت��ی به اتقاق ابراهیم جوهری تحت مس��ئولیت
آموزشی ـ مطالعاتی کریم تس��لیمی و مدتی نیز تحت مس��ئولیت علی باکری قرار داشت .کار
او مانند بس��یاری از افراد تازه عضوگیری ش��ده در آن س��الها فراگیری مبانی اولیه سازمان و
مطالعه نش��ریات و جزوات آموزشی است که توس��ط کادرهای اصلی ،مرکزی و بنیانگذار تهیه
و تنظیم میش��د .جدا از این مطالعات و یک��ی دو ماه تجربه جامعهگردی و کارگری ،در س��ابقه
س��ازمانی او چیز دیگری نیست .این ایام س��الهای تدوین اس��تراتژی و تدارک برای ورود به
مرحله عمل مسلحانه است .حوادث شناخته شده و معروف آن ایام ،رفتن به کشورهای اروپايی
و به کشورهای حاش��یه خلیجفارس ،تماس با مراجع ازجمله آیتاهلل خمینی ،ارتباط با سازمان
الفتح و رفتن به اردوگاههای فلس��طینی در لبنان و اردن جهت آموزش نظامی ،دستگیری افراد
سازمان در دوبی و بهدنبال آن هواپیماربايی و نجات افراد دستگیر شده است.
از محمد تقی ش��هرام در هیچیک از این ح��وادث و جریانات ،ردپا و حضور و نش��انی دیده
نمیشود و این به نوبه خود نشان از "عضویت معمولی " اوست.
البته این توضیح ناقص خواه��د بود اگر گفته نش��ود که در جریان مطالعات س��ازمانی و در
تحلیل و تلخیصهای سیاسی از خود استعداد مناس��بی بروز داد ،همین ویژگي زمینه فعالیت او
در دوران زندانش ش��د .پس از ضربه ش��هریور  ،50مدت کوتاهي در زندان اوین بود و سپس به
زندان قزل قلعه منتقل شد و چند ماه بعد هم به زندان قصر انتقال یافت.
برای اثب��ات بزرگنمايیهای بعدی او درباره خ��ود ،ازجمله این ادعا ک��ه "دفاعیات رهبران
س��ازمان را من تهیه و تنظیم کردهام" هیچ س��ندی موجود نیس��ت .اندازه و جایگاه سیاس��ی،
تشکیالتی و ایدئولوژیک او در آن زمان نیز چنان نبوده است .با این همه میتوان تصورکرد که
حداکثر وی در "باز نویسی و ارسال به خارج از زندان این دفاعیات" نقش داشته است.
در زندان قصر با محکومین سازمانهای مبارز دیگر آشنا میشود؛ علیرضا شکوهی و حسین
عزتی کمرهای از گروه س��تاره سرخ از این ش��مارند .اوکه ش��یفته تحلیلهای به ظاهر متقن و
صددرصدی زیربنا و روبنايی است ،در تماس با حسین عزتی بر"محفوظات" خود در زمینههای
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مارکسیستی و بویژه ماتریالیسم تاریخی میافزاید؛ البته آنچه در ایران آن زمان و براساس منابع
دست چندم و ترجمههای ناقص و گزینهای از مارکسیسم فهمیده میشد.آن هم در محدودیت
زندان و از طریق انتقال شفاهی آن دانستهها.
امروزه به جرأت میتوان گفت که قهرمانان آن دوران ما همانقدر از مارکسیسم میدانستند
که از اسالم ،بسته به اینکه بر س��ر راه کدام مسیر قرار گیرند با چند جزوه و کتاب ،اسالمشناس
میش��دند و با چند جزوه و کت��اب از نوع دیگر ،مارکسیس��ت .در ه��ردو حالت هم دو آتش��ه!!
وکارشناس!! وکاشف تمامی حقیقت.
در زندان قصر مسئولیت تشکیالتی محمدتقی شهرام ،آموزش و کار روی زندانیان جوانی بود
که به داليل گوناگون ازجمله فعالیتهای دانشجويی به زندان افتاده بودند .طرح مبانی آموزشی
سازمان و ضرورت مبارزه مس��لحانه و نهایت ًا عضوگیری آنان از موضوعات کاری او بود .وقتیکه
امروزه به گذش��ته خود و بس��یاری از یاران آن ایام مراجعه میکنم ،میبینم هریک از ما ،خود را
رسوالنی با رسالتهای بزرگ بر دوش ،میپنداش��تیم .ما خود را مسئول تمامی دنیا میدانستیم
و میخواستیم به کمک یاران و حتی یک تنه به جنگ تمامی پلیدیها و پلشتیها و بیعدالتیها
برویم و این را رسالت تاریخی خود و نسلمان میدانستیم .گروهی که خود را مسلمان مینامیدیم
دالی��ل را از قرآن و نهجالبالغه و س��ایر مناب��ع در میآوردیم و گروهی که خود را مارکسیس��ت
مینامید ،دالیلش را از گفتهها و شنیدهها و خواندههای پراکنده از آثار مارکس ،انگلس و دیگران.
چنان درکی از مس��ئولیت از س��ويی انگیزه و از سويی بلندپروازیهای بس��یاربلند سیاسی ـ
ایدئولوژیک را برای ما ب��ه ارمغان م��یآورد؛ بلندپروازیهايیکه عمدت ًا با پر پ��رواز و توان ما و
شرايط عینی و ذهنی جامعه ما تطابق نداشت و درنتیجه کار یا به ماجراجويی و یا قربانیشدن و
قربانیگرفتن میانجامید .ويژگيهای شایست و یا ناشایست هريک از ما نیز در البهالی چنان
بلندپروازیهای سیاس��ی ـ ایدئولوژیک گم و یا نادیدهگرفته میشد ....محمدتقی شهرام هم از
این ماجرا مستثنی نبود.
نگاه " سیس��تمی" ما به مسائل و مش��کالت سیاس��ی ـ اجتماعی جای زیادی برای نگاه به
مسائل "شخصی و فردی" افراد باقی نمیگذاشت .با این نوع نگاه هم اردوی خود و هم اردوی
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دشمن را ارزیابی میکردیم .هرچه که در اردوی دشمن بود ،بد و زشت و باطل و محوشدنی بود
و هر عنصر فردی مثبت و خوبی هم در آن بهمثابه جزئی از کل سیس��تم ،مطرود و نفی ش��دنی.
اما در اردوی خودمان هر اشکال فردی و منفی ـ از آنجا که ما به گمان خود در مسیر حق و خلق
و خدا و تاریخ قرار داش��تیم ـ قابل چشمپوش��ی بود و اغماض .همین نگاه است که فاجعه بهبار
میآورد .آنکس که " دس��تگاه " و بهاصطالح"آپارات" قدرت را در دست دارد به نیابت از جمع،
س��ازمان،تاریخ و بعدها خدا و پیامبر اقدام میکند و عمل فردیاش را ضرورت و جبر تاریخ ویا
حکم ازلی و ابدی خداوند مینامد .از اینروس��ت که به گمان من ،در آن ایام ما و دشمنانمان به
لحاظ روش وحتی منطق (بهمثابه شيوه اندیش��یدن) ،مشابه رفتار میکردیم .در منطق قدرت و
زور آنکسکه زور بیشتری دارد ،دس��ت باالتر را داراست و حق نیز با اوس��ت .این البته دیدگاه
کلی و حاکم بود .به هر نس��بتی که از این دیدگاه فاصله میگرفتیم ،مس��ائل ش��خصی افراد و
پرداختن به آنها موضوعیت پیدا میکرد .برگردیم به اصل ماجرا و "توهم" و " افزایش توهم "
تقی شهرام .گفتم آرامش و امنیت بر "توهم" محمد تقی شهرام افزود.
تق��ی ش��هرام ،ب��ه گ��واه اظه��ارات اف��راد ف��راوان و حت��ی ش��ماری از هممس��لکان و

همعقیدهایهایش ،در مالیمترین بیان ،تمایل زیاد و آش��کاری به"نقشآفرینی خاص خود"

داشت .چنین خصوصیتی در س��ازمان بهعنوان گرایشهاي فردی و خودخواهانه ،البته مذموم
بود و فرد ب��ه خاطر آن تحت آم��وزش و برخورد ق��رار میگرفت .این روحیه پس از ش��هریور و
در دوران محاکمه و زندان نیز خود را نش��ان داد :سیاس��ت ابالغ ش��ده س��ازمان این بود که در
بیدادگاه نظامی ش��اه ،غیر از بنیانگذاران و کادرهای مرکزی ،بقیه افراد بهجای دفاع سیاس��ی ـ
ایدئولوژیک ،دفاع حقوقی بکنند تا در دادگاه نظامی با محکومیتهای س��نگین روبهرو نشده و
بهمثابه نیروی ذخیره انقالب و مبارزه حفظ شوند.
محمدتقی شهرام عضو ناش��ناخته و نهچندان معروف سازمان علیرغم دستور تشکیالتی ،به
س��خنان و اقداماتی مبادرت ورزید که به محکومیت ده ساله و س��پس تبعید او به زندان ساری
انجاميد ،حال آنکه محکومیت او میتوانست دو وحداکثر سه سال باشد .افراد بیشمار دیگری
که جایگاه باالتر تش��کیالتی و سازمانی داش��تند با قبول دستورالعمل س��ازمان دو تا سهسال

گرفتار در میان دو لبه تیغ استبداد

141

محکومیت گرفتند .فرهاد صفا،کادر برجسته و از مسئوالن درجه یک سازمان و مسئول استان
فارس ،نمونه برجس��تهای از اینگونه افراد بود(((.فریبی که رضا رضايی بهکار گرفت و به کمک
آن از زندان فرار کرد نیز نتیجه درست چنان سیاستی بود.
در ارتباط با روحیه خاص محمدتقی ش��هرام چن��د اظهارنظرکه از نزدیکترین کس��ان به او
بودند ،قابل توجه است:
وحید افراخته((( "ببر تغییر ایدئولوژی داده سازمان" در بازجويی ساواک درباره تقی شهرام

چنین تکنویسی میکند :
" تقی ش��هرام را من اولینبار در تابس��تان  53در من��زل مختاری دیدم .این فرد در گذش��ته
رده باالي��ی در گروه نداش��ته ،ولی پ��س از ف��رارش از زندان ب��ه ردههای باال رس��ید .پس از
معدومشدن رضا رضايی عم ً
ال رهبری گروه را به چنگ گرفت وکارها را قبضه کرد .عامل اصلی
مارکسیستشدن گروه ،او بود .مطالعات مارکسیستی و سیاس��ی زیادی دارد و میتواند مسائل
سیاسی و اقتصادی را تحلیل كند.

فردی است مغرور و جاهطلب ،به س��ختی به عیوب افراد حمله میکند و عیوب خود را پنهان
مینماید .از نظر امنیتی بسیار محتاط است و بیش از حد برای حفظ خود میکوشد .وقت زیادی
روی چککردن و ضد تعقیب میگذارد .کارايی نظامی او نزدیک به صفر است .بیشترین تمایل
 - 1فرهاد صفا :او سه س��ال محکومیت گرفت و پس از آزادی از زندان مجدداً به مبارزه پیوست  .ماجرای درگیری او با
تقی شهرام و شهادتش در شرح وقایع پس از تصفیه خونین 54خواهد آمد.
 - 2وحید (رحمان) افراخته پس از تغییر ایدئولوژی ،در عملیات مس��لحانه متعدد و ازجمله قتل و س��وزاندن شریف
واقفی ،نقش اصلی داش��ت .در نس��خه اولیه بیانیه تغییر مواضع که پس از دستگیری او وخاموش��ی منتشر شد ،از او
باعنوان «ببر س��ازمان» که قهرمانانه مقاومت میکند ،نام برده ش��د و در مقابل من و صمدیهلب��اف که پیش از این
خائنین شماره  3و  2نامگذاری شده بودیم باوجود بیانیه نویس (محمد تقی ش��هرام) «در حال همکاری همهجانبه با
ساواک در شکار انقالبیون بودیم».
در نسخههای بعدی عنوان «ببرسازمان» برای افراخته تکرار نش��د ،ولی افتخار خائن شماره 2و  3بودن ،برای ما ماند تا
در نسخهای اینترنتی که سال پس از انقالب توسط «گروه اندیشه و پیکار» منتش��ر شد ،این قسمت هم با یک توضیح
بسیار کوتاه حذف شد.
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او به کار سیاس��ی اس��ت  .رهبری گروه پس از رضا رضايی بهطور کامل دس��ت آرام و ش��هرام
بود( ((("...تأکید و ايتاليك مطالب از من است)
عبداهلل زرینکفش((( ،سرش��اخه ش��هرام و از اولین نفرات تغییر ایدئولوژی داده نیز درباره
محمدتقی شهرام چنین میگوید:
"تقی غیر از اینکه یک کادر قدیمی و باالی س��ازمان و درردیف احمد رضايی بود ،یک تیپ
تئوریک بودو در زندان هم آنطور که خودش تعریف میکرد با افراد تئوریک برخورد داش��ت .با
مصطفی شعاعیان هم دوست بود" ...
[نظر زرینکفش ،عطف ب��ه کادرقدیمی و باالی س��ازمان و در ردیف احم��د رضايی بودن
شهرام با نظر افراخته و بسیار کسان دیگر و حتی کسانی که تغییر عقیده دادند نمیخواند .پيش
از اين در اين رابطه توضیح دادهام].
زرین کفش میافزای��د" :عزتی آنطور که تقی میگفت تأثی��رات تئوریک زیادی روی تقی
گذاشته بود .تقی میگفت در زمینه زیباییشناسی(اس��تتیک) مارکسیسم فوقالعاده مطلع بود.
به تاریخ مارکسیس��م ـ لنینیسم خیلی آشنايی داش��ت و به ادبیات مارکسیس��م هم فوقالعاده
مسلط بود .تقی تحتتأثیر حفظیات او قرارداشت  .فکر میکنم تقی دانش مارکسیستی خودش
را پس از مصطفی شعاعیان از طریق این شخص تکمیل کرده بود".
زرینکفش در وصف ویژگيهاي شخصی شهرام چنین میگوید:
 - 1پرونده بازجويیهای وحید افراخته به نقل از کتاب «س��ازمان مجاهدین خلق پیدايی ت��ا فرجام» جلد اول ،صفحه
 ،554ناش��ر مؤسس��ه مطالعات و پژوهشهای سیاس��ی ،زمس��تان [ 1384وابس��ته به ارگانهای امنیتی و اطالعاتی
جمهوری اسالمی ،قریب به یقین ،وزارت اطالعات]
 - 2عبداهلل زرینکفش؛ ما با يكديگر همش��هری ،همکالس و همجلس��های سابق در جلس��ات مذهبی شیراز بودیم.
در سالهای تقسیم شاخهای س��ازمان ،هموار همراه تقی ش��هرام و در مرکزیت شاخه سیاس��ی قرار داشت .او در زمره
نخستین کساني بود که تغییر ایدئولوژی داد و بازوی سیاسی تقی ش��هرام بود .از وضعیت کنونی او کام ً
ال بیخبرم .امید
که زنده باشد و امید بیشتر آن که از گذشتهها آموخته باشد .اگر ایش��ان زنده هستند و یا دوستان و خوانندگان از وضعیت
او خبرداشته باشند خوشحال میش��وم تا به من خبر دهند .همینطور نسبت به مرجع مورد اشاره «گفتوگوها با عبداهلل
زرینکفش» اگر اطالع بیشتری ارسال کنند ممنون میشوم.
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"تقی غرور خاصی داش��ت و به چیزی کمتر از رهبری قانع نب��ود .در اولین برخوردی که من
با تقی شهرام داشتم (او را نمیشناختم) با او دعوایم شد .در خیابان ش��اهآباد با هم قرار داشتیم.
(((
شيوه برخوردش چنان از موضع باال بود که من نپسندیدم".
برای اینکه کمترین گمانی در ش�خصیکردن ماجرا با محمدتقی ش�هرام تصور نش�ود ،به
يادآوري بخشی از اطالعیه یاران و همس�نگران س�ابق خود او که همگی تغییر ایدئولوژی داده و
چهبسا دست ش�ماری از آنها به خون مجاهدینی چون ش�ریفواقفی و محمد یقینی نیز آغشته
است ،میپردازم:
« اطالعيه بخش مارکسيستی ـ لنينيس�تی س�ازمان مجاهدين خلق ايران» به تاریخ مهرماه
.1356
اطالعیه مزبور در باب تغییر و تحوالت درونی س�ازمان در س�الهای  ،52-54علیرغم اینکه
هنوز از آن با عن�وان «جنبهه�ای مترقیانه تکامل�ی» و»بخش پیش�رفته و تکاملیافته س�ازمان
مجاهدین خلق ایران» نام میبرد ،در پی بروز نتایج زیانبارآن در بیانی متناقض مجبور به اعتراف
میشود که:
ـ «تحوالت از انحرافات اساسی برکنار نبوده».
ـ«پایه تئوریک انحرافات عدمدرک مارکسیس�م ـ لنینیس�م ازس�وي س�ازمان و در رأس آن
رهبری که پرچمدار این تحول بود « دانسته میشود.

ـ«عملکرد رهبری س��ازمان ،در برخورد با اي��ن تغيير و تحوالت منطبق ب��ر حرکت درونی
سازمان و جهات مختلف تحول آن نبوده».
ـ«موجب ضربات و صدمات جدیای بر سازمان و جنبش گردید».
ـ و همگی نتیجه «عملکرد اپورتونيستی و سلطهطلبانه رهبری سازمان» است.
ـ «ضربات و نتايج بس��يار منفی از همان بدو ظهور جريان مارکسيستی و در رابطه با انحراف
اساس��ی فوقالذکر که ريش��ه در مواضع انحرافی ايدئولوژي��ک رهبری و انگيزههای ش��ديداً

« - 1س��ازمان مجاهدین خلق؛ پیدايی تا فرجام» ،جلد اول ،ص  ،555به نقل از مدرکی بهن��ام „ گفتوگوها :عبداهلل
زرینکفش. “.
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سلطهطلبانهاش داشت ،در سطح جنبش بروز کرد».
ـ مبارزه ایدئولوژیک با سازمان چريکهای فدايی خلق ،نیز «در مجموع يک مبارزه رقابتآميز،
چپروانه و س��لطهطلبانه ارزيابی میکنيم ،که برای تحقق اه��داف غيرپرولتری خويش (ولی در
(((
پوشش «وحدت») ،به شيوههای نادرستی نظير شانتاژ ،جدل و گاه تهمت ،متوسل میشد».
تنها يادآوري اين نكته باقی میماند که غرور ،جاهطلبی و سلطهطلبی محمدتقی شهرام ،اگر
در محدوده مسائل زندان و تمایالت ش��خصی او میماند ،هرچند ناپسند و زیانبار ولی دامنهاش
محدود بود .حادثهای باعث شد تا این مشکل از محدوده مسائل شخصی تقی شهرام فراتر برود.
بهگمانم مقصود شما فرار او از زندان ساری و ورودش به کادر مرکزی سازمان است؟

دقیقا ً اینطور است .فرار موفقیتآمیز از زندان ساری با محمولههای سالح و مهمات و بیسیم
و همراهی افسر مس��ئول زندان چنان جاذبه و بهاصطالح زمینه مادی مساعدی بهوجود آورد که
یکباره تمامی هشدارها و توصیههای مسئوالن پیشین سازمان درباره او به فراموشی سپرده شد.
برای س��ازمانی که بهدنبال سالحهای دستساز میگردد ،بیس��تودو قبضه اسلحه کمری
رولور اسپرینگ فلد (بهترین نوع سالح کمری برای چریک ش��هری که هیچگاه فشنگ درآن
گیر نمیکند) با  900تیر فش��نگ مربوطه همراه با یک عدد بیسیم دستی ،چهار عدد دستبند و
یک عدد پابند و از همه مهمتر عضوی از زندان فرار کرده با انبوهی اطالعات از زندان ،همراه با
افسر نگهبان زندان ،چه دستاورد و هدیه گرانبهايی است !
بااین همه این توضی��ح ناقص خواهد بود اگر گفته نش��ود که در فاصله زمانی بس��یار کوتاه
میان فرار تقی شهرام از زندان ساری ( 15اردیبهشت  )1352تا شهادت رضا رضايی ( 25خرداد
همان سال) ،یعنی  40روز ،رضا که از نسل رهبری اولیه س��ازمان بود و از سوابق شهرام ،هم در
زندان و پیش از آن باخبر بود ،تأکید داش��ت تا حل و فصل مس��ائل خصلتی و رفتاری شهرام ،او
نباید به مرکزیت وارد شود و تا رضا زنده بود این کار صورت نگرفت (((.پس از شهادت رضا و خأل
 - 1سایت اینترنتی ،انتشارات اندیشه و پیکار.
 - 2رضا رضايی پاس��خ چنین توصیهای را پس از ش��هادتش و در زمان انتشار جزوات س��بز در درون سازمان و بعدها
صریحتر در بیانیه تغییر مواضع ایدئولوژیک ،با حمالت ش��دید تقی ش��هرام دریافت کرد ،ازجمل��ه اینگونه « :بدترین
ضعفها در کادر رهبری سازمان از شهادت احمد تا شهادت رضا».
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ناشی از حضور او و افرادی چون محمود شامخی و کاظم ذواالنوار و در شرايطی که چهره اصلی
مرکزیت بهرام آرام و پس از وی مجید شریفواقفی اس��ت ،محمدتقی شهرام به مرکزیت وارد
میشود .پس از آن نیز با این تحلیل که او به چهره جنبش مسلحانه تبدیل شده ،دستگیری و یا
کشتهشدنش افزون بر ضربه تشکیالتی ،ضربه سیاسی ـ تبلیغاتی به سازمان و مشی مسلحانه
در کلیت آن خواهد بود ،بیشترین امکانات حفاظتی در اختیار او قرار گرفت.
بهطور مختصر بايد گفت حاش��یه امن تأمین شده توسط تش��کیالت ،فقدان چهره سابقهدار
قدیمی ،انباش��ت محفوظات بوی��ژه در دوران زندان و بخصوص فرار از زندان ،بس��تر بس��یار
مناس��بی برای تحقق رؤیاه��ای جاهطلبانه و س��لطهطلبانه فردی ش��د که کمی بع��د خود را
"پرچمدار" و "کاشف بزرگ تمامی حقیقت" دانست .پرچمداری که نه کاشف بود و نه فروتن.
پرسشهاي جزوه سبز در چنین ش��رايط فردی و در چنان فضای تش��کیالتی زاده و پخش
میشد.
شرايط بیرون س�ازمانی در این ایام و پس از ردشدن موج دس�تگیریهای خانه خیابان شیخ

هادی چگونه است؟
تا پيش از انفجار خانه شیخ هادی و تس��لیم و قبول نهايی بهرام آرام همانطور که پیش از این
گفتم تحوالت ،روند کند و بطئی دارد و تنها به شاخه تحت کنترل مستقیم شهرام محدود میشود.
در فاصله ضربه به خانه مرکزی ش��اخه بهرام (مرداد )53تا آذر  53یعنی چهار ماه ،ش��ماری
حوادث قابل ذکر اس��ت :پس از ضربه مرداد و دس��تگیری تمام��ي افراد سرش��اخه بهرام آرام
(ش��امل س��یمین صالحی ،محمد ابراهیم جوهری و لطفاهلل میثمی) و همینطور دستگیري
و کشتهش��دن چند نفر دیگر مانند ابراهیم داور و ...جابجايیهايی عمدت ًا از ش��اخه مجید برای
ترمیم شاخه بهرام صورت گرفت.
در آبانماه  ،53در آستانه ورود کیسینجر ،وزیرخارجه وقت دولت آمریکا ،سازمان تصمیم به
عملیاتي به شرح زير گرفت:
ـ انفج��ار در دفتر کارت��ل بینالملل��ی ( I.T.Tآیتیتی) ،ک��ه در کودتا علی��ه دولت چپ و
دموکرات سالوادورآلنده درشیلی نقش اساسی داشت.
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ـ انفجار در دفتر کشت و صنعت ایران و امریکا.
ـ انفجار در دفتر شرکت امریکايی جان دیر.
س��طح عملیاتی این انفجارها اگرچه نس��بت به عملیات پیش از این ،مانند انفجار ماش��ین
مستش��اری ش��ماره  2امریکا ژنرال هارولد پرایس و یا ترورهای ژنرالهای ایرانی و امریکايی
پايینتر بود ،اما بهدلیل تقارن آن با ورود کیس��ینجر اهمیت سیاسی ـ تبلیغاتی یافت و ضربهای
حیثیتی برای س��اواک بود .آن هم در شرايطی که س��اواک و کمیته مش��ترک در سردرگمی و
فقدان اطالعات نس��بت ب��ه س��ازمانهای مس��لح بهس��ر میبردن��د؛ س��ردرگمی و فقدان
س��رنخهای اطالعاتی که به کمک ش��کنجه و یا تعقیب و مراقبت بتوان به چریک دست یافت

و نیز حساسیت ناش��ی از عملیات کیس��ینجر باعث چارهجويی جدیدی از س��وی ساواک شد:

خانهگردیهای شبانه

درباره این خانهگردیهای ش�بانه ،اهداف و نتایج آن و نیز تأثیر آن بر تحوالت درونی سازمان
بیشتر توضیح دهید.

ساواک ناتوان از ردیابی سیستماتیک چریکهای شهری ،شاهد حضور و فعالیت روزافزون
آنها بود .ساواک میدانست که چریکها درست زیرگوش او در گوشه و کنار شهر حضور دارند
و تردد میکنند ،اما نش��اني و رد مش��خصی از آنها نداش��ت .هر از چند گاهی هم که سرنخی
بهدست میآورد وقتی مراجعه میکرد با جای خالی و بهاصطالح پاکسازی شده روبهرو میشد.
ساواک از چریکها عقب افتاده بود.
پیش از این گفتم که ما تمامی مکالمات مناطق ششگانه ساواک تهران ،مکالمات تیمهای
تعقیب و مراقب��ت و مکالمات تیمهای عملیات��ی و چندین ارگان اطالعاتی و سیاس��ی رژیم را
شنود میکردیم.
اقدام جدید س��اواک پس از عملیات آبانماه ،خانهگردیهای شبانه بود .اصل طرح از امریکا و
براساس تجربیات سازمان جاسوسی امریکا (س��یا) علیه چریکهای امریکای التین استوار بود.
فرض بر این بود که چریک ،یا در خانههای انفرادی موسوم به خانه تکی زندگی میکند یا در خانه
جمعی بهصورت تیمی .روزها به کار و فعالیت و شناس��ايی و تماس میپردازد و ش��بها به خانه
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خود که پایگاه امنش است مراجعه میکند .پس باید این امنیت شبانه را از طریق خانهگردیهای
مناطق شهری از چریک سلب کرد .براساس این طرح خانهگردی شبانه یا مستقیم ًا باعث در تور
افتادن افراد خانههای تیمی میشود یا دستكم باعث سلب آسایش و تحرکات زائد شبانه آنها
خواهد شد که این نیز بهنوبه خود باعث افزایش احتمال به تور افتادن آنها میشود.
ش��يوه اجرای عملیات خانهگردی نی��ز از این قرار بود ک��ه با هماهنگی نیروه��ای نظامی و
ش��هربانی و با رهبری س��اواک و کمیته مش��ترک مناطقی از تهران بهصورت بلوکهايی که
محصور به چند خیابان اصلی باش��ند مش��خص ش��ده ،در خیابانها نیروهای وس��یع نظامی و
شهربانی را مستقر میکنند و س��پس با رهبری نیروهای ساواک وارد بلوک مورد نظر میشدند.
زمان خانهگردی حوالی یک تا دو بعد از نیمهش��ب ،یعنی زمانیکه ترددها در س��طح ش��هر به
حداقل رسیده و همه به خانههایشان بازگشتهاند انتخاب میش��د .باید تا سحر و طلوع فجر که
آغاز تردد روزانه است منطقه مورد نظر کنترل و بازدید شده باشد.
س��اواک براس��اس تجربه میدانس��ت که مناطق مرک��زی و جنوبی ته��ران وک ً
ال مناطق
متوسطنشین زیستگاه چریکهاست .از اینرو اولین خانهگردی شبانه در نیمهشب یازدهم آذر
ماه  1353با کنترل منطقه بین خیابانهای ری ،مول��وی ،صاحبجمع و انبارگندم که در جنوب
تهران و ش��مال خیابان شوش واقع شده آغازش��د .بهانه ظاهری هم کنترل موادمخدر و کشف
شبکههای قاچاق و دزدی بود.
کنترل منطقه مزبور و خانهگ��ردی در آن ،افزون ب��ر نیروهای نظامی ک��ه در کامیونهای
سرپوش��یده به انتظار نشس��ته بودند با همراهی نیرويی افزون بر پانصدنفر از گارد ش��هربانی و
ارتش و ش��ماری از دانشجویان دانشکده افس��ری و پلیس تحت سرپرس��تی افسران عملیاتی
کمیته مشترک از حوالی دو نیمه شب شروع شد.
مأموران بهصورت غافلگیرانه به خانهها بخصوص خانههای مستأجرنشین ریخته و با حساسیت
روی افراد ج��وان و مجرد و همینط��ور زوجهای جوان به بازرس��ی و بازجويی مقدمات��ی از افراد
میپرداختند .دو شب بعد در نیمهشب سیزدهم آذر مناطقی در اطراف سه راه آذری مورد خانهگردی
قرار گرفت و چند ش��ب بعد در هجدهم آذر منطقه میدان ش��اه و قس��مت جنوبی خیابان مولوی تا

148

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

نزدیکیهایصبح،خانهگردیشد.دراینشبهمزمانمنطقهسرچشمهوپامنارنیزبازرسیشد.
مشکل اولیه چریک در ماجرای خانهگردی شبانه این بود که مانند گذشته در شرايط لورفتن
خانههای تیمی و یا قطع ارتباط و نداشتن جا ،نمیشد به خانه فالن هوادار و یا عضو علنی رفت،
چون در صورتی که خانه مزبور ش��بانه مورد تفتیش قرار میگرفت نهتنه��ا عضو مخفی ،بلکه
هوادار و یاعضو علنی نیز ضربه میخورد .دوران س��خت جدیدی آغازش��ده بود که در مقایسه،

به شرايط روزهای بعد از ضربه شهریور  50میمانس��ت .با اولین موج خانهگردی تمامي روابط
درونی ما وچریکهای فدايی تحثتأثیر قرارگرفت.
برای مقابله با خانهگردیهای ش�بانه ساواک چه تدابیری اندیش�یده شد و چه اقدامات عملی
صورت گرفت؟

"اطالعات" و افزایش آن ،دش��من ش��ماره یک تش��کیالت مخفی اس��ت .اصل مس��لم در
تش��کیالت مخفی پايین نگاهداش��تن س��طح اطالعات امنیتی افراد اس��ت .افرادی که در چنان
تش��کیالتی تربیت ش��ده و بهاصطالح بزرگ میش��وند ،فرامیگیرند که کنج��کاوی نکرده و
بر اطالعات خویش نیفزایند .چنان فض��ای تربیتی که در آغاز صرف ًا معطوف به مس��ائل امنیتی
اس��ت در عمل و طی روندی باعث از بینبردن روحیه پرسش��گری نیز میش��ود .بهدنبال شروع
خانهگردیهای ش��بانه تمامیت س��ازمان درصدد مقابله و چارهجويی برآمد .راهحلهای فوری،
کوتاهمدت و دراز مدت در نظر گرفته شد .بس��ته به موقعیت و اهمیت فرد در تشکیالت ،امکانات
گوناگون برای او فراهم میشد .مجموعه راهحلهايی که درآن ایام بهکارگرفته شد از این قرار بود:
1ـ مسافرتهای شبانه رفت و برگشتی با اتوبوس به ش��هرها و مناطق همجوار تهران مانند
قزوین ،کرج و یا ورامین و قم .بهطوریکه فرد در تمام مدت شب در اتوبوس بهسر میبرد.
چنین کاری اگر یک و ی��ا حداکثر چند بار بود ،بههرحال برای چریکی که جان برکف اس��ت
قابل تحمل است ،ولی هرش��ب تا صبح در اتوبوس بهس��ربردن و به احتمال زیاد نخوابیدن در
طول راه بهخاطر رعایت مس��ائل جانبی امنیتی مانند شناختهنشدن در اتوبوس (و این نکته که
راننده وکارمندان ش��رکت اتوبوس��رانی نیز متوجه حضور مس��تمر یکنفر در شبهای متوالی
نشوند) کار را مشکل میکرد.
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2ـ استفاده از سانسهای آخر سینماهای معمولی و تا نیمهشب در البهالی خیل تماشاگران
سینما لحظاتی چشم بر هم گذاشتن.
3ـ وقتكش��ي در محلهايیکه بعد از نیمهش��ب باز بودند ،که خود مش��کالت دیگری به
همراه داشت.
بد نیس��ت بهعنوان نمونه بگویم در آن ایام در ورودی محله معروف به "شهر نو" تهران یک
سینما بود که سانسهای نمایش فیلم آن تا چهار تا پنج صبح طول میکشید .این سینما بهطور
عمده در ش��بهای زمس��تان که بیچارگان و معت��ادان محله جايی برای ش��ب را به روزکردن
نداشتند ،پاتوق آنان بود .افزون بر آن روس��تايیانی که برای کارگری به شهر آمده و یا سربازانی
که مرخصی شبانه داشتند و بضاعت رفتن به مسافرخانه را نداشتند ،مشتریان دائمی این سینما
بودند .با یک بلیت دو کار میکردند؛ هم چند س��انس فیلم فارسی تماشا میکردند و هم شب را
به صبح ميرساندند.
من در دوران کارگری و جامعهگردی ،این سینما را ش��ناخته بودم .موضوع را به مجید گفتم.
او بعد از مکث و خندهای کوتاه ـ که عادت زیبای او ب��ود ـ موافقت کرد به دیگران هم خبر دهد.
چندی نگذشت که ش��ماری از برادران آش��نا و یا ناآشنای تش��کیالتی را هم آنجا دیدم .تقاضا
برای شب را به صبح رساندن در این س��ینما چنان بود که بسیاری از صندلیهای سینما برداشته
شده و بهجای آن صندلیهای تاشو ارج گذاشته شده بود تا بلیت بیشتری فروخته شود .در میان
راهروها نیز صندلی بود .از همه بدتر صدای بس��یار بلند بلندگوها بود تا افراد نتوانند بهس��ادگی
چرتزده و از صندلی سرنگون شوند.
من ش��خص ًا چند نوبت به این سینما رفتم و وقتي س��اعت  4و  5صبح که هوا روشن شده بود
بیرون میآمدم چش��مهایم جايی را نمیدید ،تمام تنم چنانکه گويی مشت خوردهام کوفته بود
و سرم از درد میترکید .چندین ساعت مسلح ،بیدار نشس��ته و مراقب بودم ،اما چارهاي نبود و تا
تهیه امکان مناسب چند شبی را اینگونه گذراندم.
4ـ از س��ینما که بیرون میآمدی باید چندس��اعتی پرس��ه ميزدی تا س��اعت حدود هشت
صبح بش��ود و بتوانی به خانه تیمی روی.در آن ساعت پرس��هزدن در خیابانهای خلوت ،بسیار
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خطرناک بود .غذافروش��یها (مانند حلیم و کلهپاچ��ه) هنوز باز نکرده بودن��د ،پس تنها راهحل
حمامهای عمومی بود.
یادم هست در یکی از همان ش��بها پس از چند نوبت دیدن فیلم فارس��ی با بازیگری ناصر
ملکمطیعی و فروزان که صدایش��ان مانند پتک بر س��رم فرود میآمد ،ب��ه حمامی در حوالی
میدان گمرک رفتم .عمومی که نمیش��د ،پس به حمام نمره رفتم تا یکی دو ساعتی هم در آنجا
بگذرد و س��پس به خانه تیمیای که در خیابان ترقی پش��ت بیمارس��تان بوعلی داشتیم ،بروم.
هنوز ربع ساعتی نگذشته بود که ضربات محکم دست به در نازک و حلبی حمام که من از پشت
بسته بودم زده شد .نه میتوانس��تم تمامی لباسهایم را بپوش��م چون غیرطبیعی مینمود و نه
میتوانس��تم بدون لباس در را بازکنم و درصورت امکان درگیر شوم .به هر ترتیبی بود سرانجام
با دس��ت چپ و درحالیکه بخش��ی از باالتنهام دیده میش��د به حالت اعتراض��ی در را نیمه باز
کردم ،درحالیکه با دست راستم سالح را پش��ت در گرفته و آماده شلیک بودم .کسی با صدای
تحکمآمیز میگفت" :در را باز کن! در را باز کن!"
در که نیمهباز ش��د افس��ری با لباس ش��هربانی دیدم .در فاصلهای کمت��ر از صدمثانیه باید
تصمیم ميگرفتم شلیک کنم یا نه .در جستوجوی اس��تفاده از لحظه مناسب برای درگیری با
کلماتی که نشان دهد فردی معمولی هستم اعتراض کردم .افسر سرش را کنار کشید و یکنفر
را که دستگیر شده بود و قیافه معتادان را داشت جلو فرستاد .او صورت مرا نگاه کرد و گفت :نه!
اکنون كه پس از این همهس��ال آن لحظه را بهیاد میآورم ،نمیتوانم دلیل روشنی جز درکی
غریزی برای صبر اندك خودم داشته باشم .کافی بود کمی دستپاچه شده و شلیک میکردم.
پس از آنکه فرد معتاد چنین گفت افس��ر مربوطه ببخش��یدی گفت و من هم در را بسته و
بهسرعت باقیمانده لباس هایم را پوشیدم .پش��ت در منتظر ایستادم تا از رفع شدن خطر مطمئن
شوم ونیز مطمئن شوم که اشتباه نکرده و بهاصطالح رودست نخوردهام.
لحظات با کندی بس��یار میگذش��ت .س��رانجام پس از قطعشدن س��روصداها که ناشی از
مراجعه آنها به نمرههای دیگر بود ،بهس��رعت بیرون آمده و پ��ول را پرداخت کرده و از منطقه
دور شدم .همانروز در جلسه مش��ترکی با صمدیه لباف و ش��ریفواقفی موضوع را گفتم و قرار
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شد از طریق مجید به سایر افراد س��ازمان تذکر داده شود که دیگر به آن س��ینما و حمام اطراف
آن نروند .چن��د روز بعد روزنامهها در صفحه حوادث از درگیری مس��لحانه می��ان مأموران ضد
موادمخدر با قاچاقچیان موادمخدر در حمامی در همان حوالی خبر دادند.
5ـ امکان دیگر ،اس��تفاده از کارگاههای ش��بکار بود .پس ماجرای باال قرار شد من و صمدیه
لباف ،ش��بها در یک مکان بهس��ر بریم .چندین ش��ب همراه مرتضی صمدیه لباف به کارگاه
کشبافی که صاحب آن هوادار س��ازمان بود ،واقع در س��ه راه بوذرجمهری و چند نوبت هم سه
راه سیروس رفتیم و بهصورت کارگر شبکار مشغول کش��بافی شدیم .به این ترتیب شبها را به
صبح میرساندیم.
6ـ طرح ابتکاری گروه ما گرفتن مغازه بود .بهس��رعت دست بهکار شدیم و در منطقه افسریه
که آن زمان خارج از محدوده بود مغازهای خالی پیدا کرده و با خری��د مقادیری خنذر پنذر در آن
محله فقیرنشین مغازهای باز کردیم .پيش از این نیز تجربه مغازه رادیوسازی در خیابان بیسیم
نجفآباد را داشتیم که در آن همین دستگاههای شنود را میساختیم.
در محله ش��ایع کردیم ک��ه کار دورهگردی میکنی��م و عصرها مغازهداری ،ب��ه این ترتیب
روزها به کارهای تش��کیالتی میپرداختیم و ش��بها با عادیس��ازی به داخل مغازه که کمی
هم از مناطق مس��کونی دور بود میرفتیم .کرکره آهنی مغازه پايین کشیده میشد و ما همراه با
دستگاههای شنود در داخل مغازه بهسر میبردیم.
اکنون پس از این همه س��ال دوری از وطن نمیدانم کرکرههای مغازهها چگون ه هستند ،اما
آن دوران کرکرههای فلزی بودکه از باال به پايین کشیده میشدند و در دو سوی کرکره قفلهای
زبانهای وجود داشت که قسمتی از زبانهها از طرفین به دیوار جانبی فرومیرفت و سپس روی آن
قفل زده میشد .بهگمانم در بازارهای ایران هنوز چنین کرکرههايی وجود داشته باشد.
ابتکار ما این بود که زبانههايی را که به دیوار فرومیرفت بهنحوی کوتاه میکردیم و پوششی
نیز برای آن درست کرده بودیم که از بیرون به نظر برسد که زبانهها داخل دیوارها فرو رفته است
و قفلی هم رویش میزدیم .هرکس از بیرون نگاه میکرد در نگاه اول کرکره مغازه پايین و روی
آن قفل زده ش��ده بود ،درحالیکه قفل اصلی از درون مغازه بود .این کار را شب ،آخر وقت پس از
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خلوتش��دن محله انجام میدادیم .به این ترتیب مغازه پایگاه بسیار امنی شده بود ،ضمن آنکه
مانند همه خانههای تیمی و پایگاهی ،به نوبت ،یکنفر بیدار و به کمک دس��تگاههای صامت به
گوش بود و بقیه استراحت میکردند .به این ترتیب ما پناهگاه مطمئن شبانهای برای خود درست
کردیم(((.شبها به این ترتیب سپری میش��د و روزها ،پس از کنترل منطقه وارد خانههای تیمی
 - 1در مورد مغازه افسریه ،بد نیس��ت گریزی به جلو بزنم :ماهها بعد (مرداد  )54و درپی تصفیههای خونین تشکیالتی
و شهادت مجید ش��ریف و دس��تگیری مرتضی صمدیه و من که در فرار از دس��ت نارفیقان بهدام س��اواک افتادم ،این
مغازه دوباره ب��ه درد خورد .اینبار پس از دس��تگیری وحید افراخته و همکاری همهجانبهاش با س��اواک ،من و مرتضی
را به زیر ش��کنجه بردند و از ما خانههای پایگاهی و انبارهای مخفیکردن اس��لحه را میخواستند .منوچهری (منوچهر
وظیفهخواه) همراه با آرش (فریدون توانگری) مرتضی و مرا میزدند و نش��اني انبارهای اسلحه و خانه های پایگاهی را
که وحید افراخته گفته بود ما اطالع داریم ،میخواستند.
پس از چندین ساعت نوازش که نه جای شما و نه هیچ انسان دیگری خالی نباشد فکری به ذهنم رسید ،بالفاصله گفتم
باش��د میگویم .میگویم ....همه خوشحال شدند و ش��کنجه قطع ش��د .گفتم انبار و مغازهای داریم در منطقه افسریه.
نشاني دقیق خواستند .گفتم نمیدانم ولی میتوانم شما راآنجا ببرم.
مرتضی را به سلول فرس��تادند و من را با پاها و جسم مجروح سوار ماشین کردند.با چند ماش��ین و حدود ده ـ دوازده نفر
مأمور همراه با خود منوچهری به راه افتادیم .با احتساب مراحل اداری و سازماندهی تیمها ،از کمیته مشترک تا دو راهی
افسریه که مغازه در آن منطقه قرار داشت بیش از دوساعت وقت گذشت .من هم خوشحال بودم و هم نگران .خوشحال
بودم ،چون این همه مأمور را سرکار گذاشته و چند ساعتی بدون ش��کنجه من و مرتضی میگذشت و نگران پيامدهاي
آن بودم ،نگران بعد از بازدید از محل.
بههرحال ،پس از طی مس��افت و پس از احتیاطکاريهاي آنها که مبادا تله انفجاری در مغازه باشد ،منوچهری دستور
داد قفلها را شکسته و وارد مغازه شوند .پس��ر صاحبخانه که طی همان مدت با وی دوست شده بودیم ممانعت میکرد
و میگفت صاحب مغازه شهرستان رفته واجازه ندارید قفل را بش��کنید ....او را باالی سر من در ماشین آوردند ،ابتدا مرا
نشناخت تا اینکه من آشنايی دادم .او با تهدید منوچهری و آشنايی من ساکت ش��د ،ولی صفا و صمیمیت او و آن مردم
که دور ماشین را احاطه کرده بودند برای من قوت قلب شد ،اما خوش��حالکنندهتر چهره منوچهری و تیمهای عملیاتی
بود که به امید کشف انبارهای اسلحه مورد اعتراف وحید افراخته ،با کاس��ه و بشقاب مالمین و سطلهای پالستیکی و
جارو و وسايل خانگی و جوراب و زیر پیراهن روبهرو شده بودند.
در آن لحظه اگر به منوچهری ش��کنجهگر ،کارد میزدید خون��ش درنمیآمد .مدام راه میرف��ت و فحشهای رکیک
میداد و ضمن دستور به تیمهای عملیاتی که همهجا را بگردید و جاس��ازیها را پیدا کنید ،میغرید و میگفت این بود
پایگاه و انبار اسلحه؟ مگر نرسیم به کمیته!
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میشدیم و البته در مجموع فرصت برای خوابیدن یا بسیار کم ،و یا اص ً
ال نبود.
7ـ از دیگر ابت��کارات و روشهای مقابل��ه با خانهگردی ش��بانه و حکوم��ت نظامی ،ایجاد
جاسازیهای بزرگ در خانههای هواداران بسیار نزدیک بود .به اینها "جاسازی آدم" میگفتیم
.پیش از ماجرای خانهگردیهای ش��بانه ،در س��طوحی از س��ازمان بحثی مطرح بود که در پی
گسترش و رشد عملیات در ش��هر ،رژیم ممکن اس��ت به حکومت نظامی اعالم نشده در شهر
مبادرت کند .یکی از طرحهای مقابله برای حفظ بدنه اصلی س��ازمان و رهبری جنبش در چنان
شرايط مفروض "جاس��ازی آدم" بود .خانه گردی های شبانه باعث ش��د تا این امکان که پیش
از آن در موردش صحبت ش��ده بود مورد اس��تفاده قرار گی��رد .به این صورت ک��ه در خانههای
هواداران و اعضای علنی که کل خانواده در ارتباط با تش��کیالت بودند ،قسمتهای مناسبی از
خانه تیغهکشی میشد و در پشت آن بس��ته به امکانات ،جا برای زیس��تن یک یا چند نفر تعبیه
میش��د .البته چنین امكاني بهس��ادگی قابل تهیه نبود ،چون افزون بر مناسببودن محل ،فرد
صاحبخانه نیز باید در ارتباط تنگاتنگ بوده و حداقل روابط بیرونی را داشته باشد.
به ياد دارم یکی از این "جاس��ازیهای آدم" در خانه حاجمهدی غیوران و همس��رش خانم

طاهره سجادی درس��ت ش��د که پناهگاه اصلی بهرام آرام بود .افزونبر مشکالت یافتن چنین
امکانی ،درستکردن چنین جاسازی مشکالت خاص خود را داش��ت .تا آنجا که میدانم برای
مورد فوق محسن س��یاهکاله از اعضای علنی آن موقع سازمان را چندینبار چشم بسته به خانه
مهدی غیوران بردند تا او که در این کار مهارت داشت ،جا سازی مذکور را درست کند.
تا همهجا را بازرسی کنند چند ساعت دیگر هم گذش��ت و شب دیر وقت بود که به کمیته رس��یدیم .انتظار رفتن به اتاق
حسینی (شکنجهگاه) را داش��تم ،ولی دیگر هم دیر ش��ده بود و هم لقمه چرب و نرمی مانند وحید داشتند که بلبلزبانی
میکرد و میخواس��تند از طریق او هر چه بیش��تر دس��تگیر کنند .این بود که با فحش و چند س��یلی و لگد ،مرا به سلول
انفرادی فرستادند.
به این ترتیب ،چهارماه پس از دستگیری ،تقریب ًا یکروز تمام بیرون از زندان بودم و یکبار دیگر هم شهر و هم مردم را
دیدم .لذت این «یکروز» را تنها کس��انیکه به زندان افتادهاند ،میدانند ،ضمن آنکه یکروز تمام چندین مأمور رژیم
ازجمله منوچهری جالد را سر کار گذاشته و مانع ش��کنجه خود ،مرتضی صمدیه و شاید افراد دیگري شدم و این بهنوبه
خود باعث خوشحالی فراوان بود.
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8ـ از دیگر امکانات که باز به کادرهای مرکزی اختصاص داش��ت ،بهسربردن در حجرههای
بازار متعلق به هواداران بود ،بدینترتیب که در س��اعات آخر باز بودن مغازه و یا حجره به صورت
مش��تری وارد میش��دند و هوادار بازاری در را میبست .راس��تههای بازار ،ش��بها از امنیت و
حفاظت برخوردار ب��ود و خانهگردی ش��بانه عم� ً
لا در آن امکانپذیر نبود .تقی ش��هرام مدتی
دریکی از این حجرهها بهسر برد و به ظن قوی ،جزوات و مقاله پرچم را در همانجا نوشت .بنا به
روایتی،کسیکه پس از انقالب ش��هرام را در خیابانهای تهران ،شناسايی و باعث دستگیری او
شد یکی از اهداکنندگان چنان امکانی به وی بوده است.
این همه را با جزئیات بدان جهت گفتم تا ش��رايط آن روز ما دانس��ته ش��ود و دانس��ته شود
که خانهگردی ش��بانه س��اواک چگونه تمامي روابط درونی ما و تا میزانی ک��ه من اطالع دارم
چریکهای فدايی را تحتتأثیر قرار داد.
چنین وضعیت��ی اگر به یک ،دو و یا چند ش��ب محدود میش��د ،کام ً
ال قابل تحم��ل بود ،اما
اجرای هرشب چنان برنامههايی بخصوص برای کسانیکه امکانات ندارند ،بسیار طاقتفرسا و
فرسودهکننده بود ،ضمن آنکه در چنین اوضاع و احوالی باید بر اطالعات تو نسبت به سایرین و
سایرین نسبت به تو افزوده نشود.
با تمام این س��ختیها تا آنج��ا که در خاطرم هس��ت در این ماجرا کس��ی از افراد س��ازمان
مجاهدین و یا از چریک های فدائی دستگیر نشد.

این موضوع نی��ز که دو س��ازمان اصلی مبارزه مس��لحانه چگونه و با چه ش��دتی تحتتأثیر
تاکتیک جدید س��اواک قرار گرفته و تا این درجه فلج میش��وند خود بس��یار قابلتوجه است و
بهنوبه خود گواه روش��نی بر عدمتثبیت س��ازمانهای مس��لح در ش��هرها و ناکارآمدی مبارزه
مسلحانه بخصوص نوع چریک شهری آن است.

شرايط زیستی و امنیتی ما و سایر افراد س��ازمان در زمان انتشار مقاله "پرچم" اينگونه بود و
ما گرفتار دو لبه تیغ استبداد شدیم.
از سويی باید از دامهای گس��ترده شبانه و روزانه ساواک برهیم و از س��وی دیگر مانع تاراج و
مصادره سازمانی که با خون دل و خون عزیزترین یاران پرورانده شده بود ،شویم.غافل از آنکه
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"پرچمدار" سرشار از "کینه مقدس طبقاتی" خنجرش را چنان برایمان تیز کرده که سختیها و
ماجراهای ناشی از خانهگردیهای شبانه ساواک و حتی شکنجه بعدی در مقابل آن ،آبخوش
و شربت گوارا بود .ایشان در محیط بس��یار امن حاصل از کار و کوشش و تالش امثال ما و سایر
مجاهدین معتقد ،آسوده از خانهگردی شبانه مش��غول طرح پرسشها و" افراشتن پرچم مبارزه
ایدئولوژیک" بود.
از انتشار مقاله پرچم در نشریه داخلی سازمان بگويید.

پیش از این گفتم که در س��ازمان بهطور منظم دو نش��ریه داخلی منتش��ر میش��د" :نشریه
امنیتی" که توسط ما تهیه و تنظیم میش��د و هر دو هفته یکبار و بعضی اوقات در فواصل کمتر
توزیع میشد و دیگری نشریه ماهانه داخلی  .نشریه ماهانه در شاخه شهرام تنظیم میشد ،ولی
شماری مطالب آن توسط دیگر ش��اخهها و ازجمله شاخه ما تهیه میش��د ،به این ترتیب که ما
مطالب تایپ شده را برای آنها میفرستادیم.
به ي��اد دارم دریک بعدازظهر پايی��زی در آذرماه  1353بود ،پس از گذراندن ش��بی س��خت
در بی��رون ،مجید ش��ریفواقفی (اکب��ر) ،مرتض��ی صمدیه لباف (حس��ین) و م��ن (کریم) در
خان��ه اصلی ش��اخه خودمان واق��ع در یک��ی از انش��عابات خیابان ترقی (پش��ت بیمارس��تان
بوعلی) جمع ش��ده بودیم .ش��ریف ،حالتی تبدار و نگران داش��ت .در خانه ،از جیب خود جزوه
کوچک س��فید رنگی را که نش��ریه داخلی س��ازمان بود ،بیرون آورد و برای خوان��دن به ما داد.
طبق معمول با حرص و ولع ش��روع به خواندن آن کردیم .در نش��ریه ،مقال��ه مفصلی بود بهنام
«پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشتهتر سازیم ».نویس��نده مقاله که در ادبیات بعدی سازمان
بهنام مقاله «پرچم» ش��ناخته میش��ود کسی نیس��ت جز محمدتقی ش��هرام .مقاله «ظاهراً»
گزارش��ی بود از جریان برخورد و اصالح یک گرای��ش انحرافی ،ولی در واقع تمام دعوا بر س��ر
لحاف مال بود  .مقاله پرچم پ��س از اعالن پایان موفقیتآمیز مبارزه علی��ه یک گرایش ،خبر از
شروع مبارزهای جدید در درون سازمان میدهد.
اگر امكان دارد در گفتوگوي بعدي به بررس�ی دقیقتر "مقاله پرچم" ،ساختار نوشته ،اهداف
علنی و پنهان آن و مقابله شما با آن و ...را بپردازيد.
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مقاله «پرچم» و اعالم تغییر ایدئولوژی در درون سازمان
در گفتوگوی پیشین رسیدیم به انتشار مقاله "پرچم" در نشریه داخلی سازمان به تاریخ آذر
 ،1353ماجرا را از همانجا پی ميگیریم.

پیش��تر اش��اره کردم که در یک بعدازظه��ر پايی��زی در آذر م��اه  ،1353در ش��رايطی که
خانهگردیهای شبانه ساواک جریان داشت و از زمین وآس��مان بر سرمان مشکالت میبارید،
در شرايطی که شب س��ختی را با بیدارخوابی از س��رگذرانده بودیم و برای ادامه کار و فعالیت در
خانه اصلی و پایگاه��ی در خیابان ترقی جم��ع بودیم ،مجید (ش��ريفواقفي) هم آمد .برخالف
همیش��ه که چهرهای آرام و مهربان و لبخندی مالیم برگوشه لب داشت ،اینبار خسته و آشکارا
اندوهگین بود.در صحبتش برخالف همیش��ه که یکی دو تکه ظریف اصفهانی میپراند از طنز
خبری نبود .طبق روال و برنامهریزی قبل��ی ،در خانه پایگاهی ما هرکدام کاري مخصوص خود
داشتیم .مجید که آمد گفت" ،نشریه داخلی سازمان را آوردهام".
پيش از این ،جزوات س��ازمانی را که میآورد تحویل م��ن و یا مرتضی (صمدي��ه) میداد و ما
بهتنهايی در فواصل کارهايی که داشتیم آن را خوانده و سپس موارد مهم را با هم بحث میکردیم.
اما اینبار گفت" :کارها را تعطیل کنید و جزوه را باهم بخوانیم .یکی بخواند و دیگران گوش کنند".
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خوب به ياد دارم که چند تفسیر سیاس��ی و یکی دو مقاله ترجمه شده و خالصهای از مطالب
رادیوهای خارجی فارس��یزبان که توسط ما تهیه شده بود هم در نش��ریه آمده بود ،اما محتوای

اصلی نشریه ،مقالهای بود بهنام " پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشتهتر سازیم".

متأسفانه طی تمامی سالهای اخیر نسخه اصلی این مقاله هیچگاه منتشر نشد .در انتشارات
سازمانهايی نظیر "س��ازمان پیکار" و یا سایت "اندیش��ه و پیکار" نیز هیچ نشانی از این نوشته
نیس��ت .نميدانم مراکز متعدد اسناد در جمهوری اسالمی این س��ند را در اختیار دارند یانه ،ولی
به تأکید میدانم که این مقاله سند بس��یار مهمی مربوط به آن دوران است و گوشههای تاریک
و ناروشن بس��یاری را بیان میکند .به باور من فرزندان ما و نسلهای پس از ما باید بدانند که در
شبهای تاریک و سیاه بر پیشینیانشان چه رفت تا از تجربیات ما درسآموزی کنند ،از اينرو از
کسانیکه احتما ًال نسخهای از این سند را در اختیار دارند درخواست میکنم آن را به هر نحو که
صالح میدانند منتشر نمایند (البته کامل و نه گزینهای).
من سعی می کنم براس��اس حافظه و دانس��ته ش��خصی ،و نیز جمعآوری پارههايی از این
نوشته در گوش��ه و کنار آن را به صورتی کلی بازسازی کنم .آنچه در اسناد وکتب منتشره توسط
سازمان مجاهدین خلق ایران در سالهای اولیه پس از پیروزی انقالب آمده عمدت ًا اطالعات و
دانستههای خود من بهعنوان آخرین بازمانده آن جریان بوده است.
تالش من ،ارائه تصویری هر چه کاملتر و دقیقتر از آن نوش��ته اس��ت ،با این حال ممکن
است عبارات از دقت صددرصدی برخوردار نباش��ند ،اما مضمون و محتوا کام ً
ال دقیق است .به
باور من ،بررسی مقاله پرچم و محتوای آن به روند بعدی قضایا بسیار کمک میکند .آنچه حدود
یکس��ال بعد باعنوان"بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک "...منتشر ش��د درواقع تلفیقی از مقاله
پرچم و جزوه درونگروهی معروف به"جزوه سبز" است .بیانیه منتشرشده ،نسخهای ویراسته
(((
و آراسته جهت انتشار بیرونی بود.
 - 1نس��خهای از «بیانیه اعالم مواضع »...البته پس از حک ،اصالح و حذف شماری اشتباهات و بهاصطالح گافهای
اساسی در سایت اینترنتی «اندیشه و پیکار» در نش��اني زیر موجود است .در این سایت در باالی بیانیه چنین آمده است:
چاپ نخست :مهرماه  ،۱۳۵۴چاپ سوم :آذرماه  ۱۳۵۵و انتشار اينترنتی خرداد .۱۳۸۴
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html
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مرتضی شروع به خواندن کرد" :پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشتهتر سازیم".تا تیتر خوانده
شد من تکهای پراندم که "کی برافراشته ش��د که ما نفهمیدیم که حاال برافراشتهتر شده است؟"
مجید لبخند تلخی زد و گفت":عجله نکن ،ما هم نفهمیدیم" و مرتضی به خواندن ادامه داد.
س��اختار مقاله پرچم از این قرار بود1 :ـ مقدم��های درباره آغاز ،مضم��ون و محتواي مبارزه
ایدئولوژیک درونس��ازمانی2 .ـ ضرورتها و اهداف3 .ـ موان��ع و مخالفتهادر مقابل مبارزه
ایدئولوژیک و دستهبندی آنها4 .ـ ویژگیهای هريك از جریانهای مخالف 5.ـ تعیین هدف
مرحلهای6 .ـ گزارشی از برخورد با یک جریان انحرافی و س��رانجام آن7 .ـ تعیین هدف مرحله
نوین و اهداف کنونی مبارزه ایدئولوژیک درون سازمانی.
درباره ض��رورت مبارزه درون��ی ایدئولوژیک و "جنب��ش اصالح وآم��وزش وتجدید تربیت
ایدئولوژی��ک کادرها" چنی��ن آمده اس��ت" :وقتی ک��ه "ما" در یکس��الونیم پی��ش مبارزه

ایدئولوژیک را ،بهعنوان اصلیترین محتوای آموزش این مرحله مطرح س��اختیم ،آنچه بیشتر ـ
و درواقع همه آنچه که در ابتدا ـ مدنظر ما بود ،پرداختن به آن سری از معایب و اشکاالتی بود که
به نظر ما مستقیم ًا از زندگی طبقاتی گذشته و از ترکیب روشنفکری سازمان ناشی شده و طبیعت ًا
بر عمل سیاسی و تشکیالتی ما اثر سوء میگذاش��ت .ما درصدد بودیم که علیه این معایب وآثار
(((
سوء آن مبارزهای صادقانه را آغاز کنیم".
پرچم میافزاید ..." :در ادامه روند آموزش و بازسازی ،و در مقابل جریان پویا ،تکاملی ،انقالبی
و رو به رشد س��ازمانی ما با مقاومت سه "جریان" مخالف روبهروش��دیم -1 :جریان پوچگرايی و
نهیلیستی -2 ،جریان اپورتونیست چپنمای سلطهطلب -3 ،جریان دگماتیسم مذهبی.

در توضیح جریان نهیلیس��تی مینویسد " :مبارزه س��خت وخونین طبقاتی امروز ،مبارزهای
سرا پا نبرد است .در این مبارزه شکوهمند باید همچون پوالد آبدیده بود و این مسير جز با اتکا و
پیوند با طبقات زحمتکش بويژه پرولتاریا طی نمیش��ود .بنابراین کسانی که تا دیروز تحتتأثیر
رمانتیسیس��م مذهبی ،مبارزه خونین و انقالبی پرولتاریا را ب��ا ماجراجويیهای خردهبورژوازی
 - 1بخشی از مقاله پرچم به نقل از مقدمه بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک ،شهریور .1354
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اشتباه گرفته بودند ،در شرايط سخت مبارزه طبقاتی کنونی پایشان میلنگد و توان ادامه مبارزه
را ندارند ،اینان نمایندگان اقش��اری از خردهبورژوازی ش��هری هس��تند که با انگیزههای صرف ًا
روبنايی به مبارزه کشیده شدهاند.
درش��رايط کنونی انقالب و رش��د طبقه کارگر ،روبناهای کهن دیگر پاس��خگوی ضرورت
مرحله تاریخی کنونی نیست ،از اینروست که این افراد دچار بیانگیزگی شده ،چرا که همهچیز
و ازجمله مب��ارزه برای آنها در چارچ��وب همان روبناه��ای کهنه و بهش��ت و جهنم موعود و
انگیزههای آنچنانی معنا و مفهوم داشت.
ضعــف انگیــزه در آنها بهصـــورت پاس��ـیویزم( )Passivismتشــکیالتی خودنمايــی
میکرد .انتق��ادی نمیکردند تا انتقادی نش��وند .از زیر بار مس��ئولیت ش��انه خال��ی میکردند و با
مس��ئولیتها برخورد جدی و فعال نمیکردند .با ضعفهای خود س��ازش میکردن��د و در این راه
حتی به توجیهکاری و مواضع «عدم صداق�ت» (((سقوط کردند ،براي نمونه فردی از این جریان که
مسئولیتی در یک شهرستان را به وی پیشنهاد کرده بودند ،با انواع توجیهات ،از پذيرش آن خودداری
میکرد و در آخر حتی مسائل امنیتی را مطرح میکرد مانند اينکه اگر من به فالن شهرستان بروم
اطالعاتم زیاد میش��ود .اینان اکنون که خدایشان مرده است احس��اس پوچی و رهاشدن در خأل
میکنند و انگیزه ادامه مبارزه را از دست دادهاند« ...اینها اسالف همان "ماتریالیستهای مبتذلی"
هستندکهحداکثروقایعرا"تفسیر"میکردند،ولیاز"تغییر"خبرینبود».
" ...این جریان بنا به ذات منفعلش نمیتوانس��ت تهدید و خطری فوری تلقی ش��ود .ضمن
اینکه پروس��ه اصالح و تجدید تربی��ت آن نیز امری امروز ب��ه فردا نبود .برای اینان کس��ب
انگیزههای انقالبی از طریق بحثهای کشدار تئوریک امکانپذیر نبود .ارتباط فعال و مستقیم
(بخوانید به کارگری فرستادنهای اجباری) با طبقات زحمتکش میتوانست به عناصر مستعد
و صادق (تأکید از من است) این جریان جهت کسب انگیزههای انقالبی کمک کند". ...
 - 1پرچمداری که با خودشیفتگی بیمارگونه خود را کارشناس برجس��ته مارکسیسم و لنین زمان میداند هر کجا الزم
باشد ،از ترمینولوژی مارکسیستی استفاده میکند و هر کجا که کم بیاورد و الزم باشد از ترمینولوژیهای دیگر .به نظر
راقم این سطور او بیشتر از اینکه شیفته مارکسیسزم باشد شیفته خود و شیفته قدرت بود.
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مقاله پرچم س��پس به دومین جریان انحرافی میپ��ردازد" :دیگر جری��ان انحرافی ،جریان
اپورتونیس��تی چپنمای س��لطهطلب اس��ت .ویژگی این "جری��ان" در این بود که س��ازمان
و مس��ئوالن خود را به بیعملی متهم میک��رد و حاضر به پذی��رش انتقادات نب��ود .از زیر بار
انتقادات وارد برخود با ضد حملههای مشابه ش��انه خالی میکرد و متقاب ً
ال مسئول سازمانی خود
را بهخاطر همان نوع انتقاداتی که بر وی وارد بود مورد حمله قرار میداد .اگر او را به خودخواهی
و س��لطهطلبی متهم میکردیم ،بيدرنگ همین اتهام را متوجه مس��ئول و رفیق سازمانی خود
میکرد .اگر "ولخرجی"ها و"منفعتطلبیهای خودخواهانه"اش مورد انتقاد قرار میگرفت ،او
سازمان را به "دوری از تودهها" و رفیق مسئول را به"داشتن زندگی مرفه " متهم میکرد.
در شرايطی که کار اصلی مرحلهای ،مبارزه درون تش��کیالتی بود چهره شاخص این جریان
ماجراجویانه گسترش عملیات مسلحانه را تبلیغ میکرد.
در ش��رایطی که کار خالق ایدئولوژیک و انتقاد ازخود ،مضمون و محتواي کاردرون سازمانی
بود ،او س��ازمان و رفیق مس��ئول خود را به بیعملی متهم میکرد .چپنمای سلطهطلب از خود
انتقاد نمیکرد ،بلکه متقاب ً
ال برای دفاع از خود حمله میکرد .چپنمايی او نه براس��اس موازین و
اصول اعتقادی ،بلکه برخالف آن و درجهت موضعطلبی و س��لطهطلبی بود .این جریان ،اگرچه
از نظر محتوا از دو جریان دیگر و بخصوص جریان دگماتیس��م مذهبی کمریشهتر و در سازمان
م�ا((( کمسابقه بود ،ولی به این دلیل که حمالت خود را از موضع به ظاهر چپ ،اما در واقع راست و
چپنمایانه ،بر سازمان و مسئوالن وارد میکرد میتوانست در کوتاهمدت تأثیرات مخرب زیادی
داشته باش��د .همچنین این خطر وجود داشت که جریان اپورتونیس��ت چپنمای سلطهطلب در
اتحاد عمل با دو جریان انحرافی دیگر قرار گرفته و راه رشد تکاملی سازمان را سد کند .ما پیش از
این نیز نمونههايی از این همسويی را دیده بودیم .هنگامیکه میخواستیم چهره شاخص جریان
اپورتونیستی سلطهطلب را مورد نقادی قرار دهیم ،عناصری از جریان دگماتیسم مذهبی((( از ما
 - 1برای از موضع قدرت صحبتکردن ،ایشان میراثخوار حنیف و سعید و ...نیز ش��ده و از عبارت «سازمان ما» برای
تفهمیم این مطلب که سلطهطلب از جریان دیگری میآید استفاده میکند.
 - 2اشارهای است به مخالفت مجید در سرکوب نوع ش��هرامی علیرضا سپاس��ی .در اینباره در جوابیه مجید به مقاله
پرچم بیشتر خواهم گفت.
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خواستند که لحن برخورد و نوش��تهمان را مالیمتر کنیم .ما آن وقت به خاطر مواضعی که آنها
داشتند این مسئله را قبول کردیم و به همان میزان نیز اشتباه کردیم"....
پرچم میافزاید" :جریان چپنمای س��لطهطلب به دلیل فعال و اکتیو بودنش درمقایسه با دو
جریان دیگر و اینکه تودههای سازمانی را نسبت به رهبری بدبین میکند و نیز این خطر که در
اتحاد عمل و نظر با دو جریان انحرافی دیگر قرار گیرد توس��ط سازمان "خطر نزدیک و فوری"
تشخیص داده شد و از یکسال پیش(آذر )1352مبارزه قاطع با آن در دستور کار قرار گرفت".
مقاله پرچم س��پس به ش��رح مفصل یکس��ال برخورد ب��ا جریان اپورتونیس��م چپنمای
سلطهطلب میپردازد و مینویس��د" :اکنون پس از طی یکسال مبارزه سخت و طاقتفرسای
درونی با این جری��ان انحرافی به اطالع ميرس��انیم که مبارزه با آن با موفقی��ت کامل به پایان
رسیده و چهره اصلی آن با پذیرش انتقادات وارد بر خود بار دیگر در خدمت انقالب و جریان پویا،
تکاملی و انقالبی قرار گرفته است"....
در مقاله پرچم ب��ه نقل از اپورتونیس��ت چپنم��ای س��لطهطلب ،چنین آمده اس��ت " :من
نمیتوانس��تم واقعیات را ببینم .من به خیال خودم ضعفهای مسئولم را میدیدم ،درحالیکه او
دارای نقاط قوت فراوانی استکه من یا نمیتوانستم یا نمیخواستم ببینم"...
به این ترتیب چپنمای س��لطهطلب پس از ندامت و پذیرش رهبری پرچمدار ،توس��ط وی
مجدداً به لقب "رفیق" مفتخر میشود " :این رفیق پس از یکسال مبارزه ایدئولوژیک عاقبت
توانس��ت مواضع انقالبی خود را حفظ کند و به همین دلیل توانس��ت به انتق��اد از خود بپردازد،
هرچند بهطور کامل به تمام ضعفها و نقایص خود پی نبرده است و کماکان باید روی آنها کار
کند ،ولی دیگر بهعنوان یک جریان انحرافی در سازمان ما حضور ندارد"....
جالب اینجاس��ت که نویس��نده مقاله پرچم همانطور ک��ه از انتقادات علیرضا سپاس��ی علیه
پرچمدار بهتنهایی یک جریان تهدیدآمیز چپنمای س��لطهطلب علیه کل س��ازمان میس��ازد،
اکنون از ندامت و انقیاد او نسبت به پرچمدار نیز نتیجهگیری جریانی میکند" :آری رفقا! ما با طی
یکسال مبارزه ایدئولوژیک توانس��تیم پیروزمندانه از یک مرحله آبدیده بیرون بیايیم .توانستیم
خلوص و صفای ایدئولوژیک درون سازمان را باال ببریم...موفقیت ما و بازگشت این رفیق انقالبی
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امید و اعتماد ما را به اصالت راهی که در پیش گرفته بودیم و ادامه انقالبی آن روزافزون کرد" .
پس از شرح بسیار مبس��وط برخورد با بهاصطالح "جریان" اپورتونیسم چپنمای سلطهطلب
و اعالم پیروزی برآن ،نویس��نده پرچم به سراغ جریان س��وم یعنی "جریان دگماتیسم مذهبی"
میرود .اين توضی��ح را ضروری میدانم ک��ه در ادبیات س��ازمانی در آن زمان جدا از درس��ت و
نادرستبودن آن" ،دگم یا دگماتیس��ت مذهبی" به افراد و جریانهاي سنتی مذهبی نظیر گروه
فدايیان اس�لام (نواب صفوی) و یا گروه قتله منصور ،نخس��توزیر ش��اه که بعدها نام "مؤتلفه
اسالمی" بر خود گذاشتند و یا گروه حزباهلل (پيش از انقالب) و ک ً
ال گروهها و افراد مذهبی سنتی
و افراطی اطالق میش��د و به عبارت دیگر معطوف به نحوه قرائت ارتدوکسی آنها از اسالم بود
ونه خود اسالم .حال آن که نویس��نده پرچم با بیان "دگماتیسم مذهبی" نه نوع ارتودوکسی بلکه
کل اسالم و مذهب را مدنظر داشت ،اما این را هیچگاه به روشنی بیان نمیکند.
پرچم��دار پیش از ای��ن درباره آغاز مب��ارزه ایدئولوژیک نوش��ته ب��ود« :وقتی ک��ه "ما" در
یکس��الونیم پیش مبارزه ایدئولوژی��ک را بهعنوان اصلیترین محت��وای آموزش این مرحله
مطرح س��اختیم ،آنچه بیش��تر و درواقع همه آنچه در ابتدا مدنظر ما بود ،پرداختن به آن سری از
معایب و اشکاالتی بود که به نظر ما مس��تقیم ًا از زندگی طبقاتی گذشته و از ترکیب روشنفکری
سازمان ناشی شده و طبیعت ًا بر عمل سیاسی و تشکیالتی ما اثر سوء میگذاشت .ما درصدد این
(((
بودیم که علیه این معایب و آثار سوء آن مبارزهای صادقانه را آغاز کنیم»...
او درتوضیح ادامه مبارزه ایدئولوژیک و مرحله جدید آن مینویس��د « :این مبارزه آغاز شد و
نتایج مثبت قابلتوجهی بهبار آورد ،اما این مب��ارزه بنابرخصلت انقالبیاش ،در همین محدوده
متوقف نش��د .بهطوریکه ما در این جریان توانس��تیم بس��یاری از ضعفهای خود را که جنبه
اصولی اما روبنایی داش��تند ،یعنی درواقع به ماهیت فلس��فی اعتقادات ما بازگش��ت مینمود،
دریابیم .این ضعفها نیز وجهه دیگری از وابس��تگی طبقاتی ما را تشکیل میدادند که شناخت
عمیق و ریش��های آنها و همچنین اش��کال صحیح مبارزه با آنها بس��یار دش��وارتر و نيازمند
 - 1صفحه  4و  5بیانیه اعالم مواضع.
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کوشش و صداقت بیشتری بودند .این ابعاد اکنون برای ما بهروشني آشکار شدهاند بهطوریکه
ما میتوانیم با قاطعیت تمام ورود در یک دوره تحول کیفی جدی��د در مبارزه ایدئولوژیک را که
ويژگي ممیزه آن مبارزه اصولی ب��ا روبناها و افکار ارتجاعی ،با اص��ول و مبانی ایدئولوژیهای
غیرپرولتری متعلق به طبقات رو به انحطاط جامعه اس��ت ،اعالم داریم .بدین قرار اگر تا دیروز
اعتال و صفای باطنی سازمان موکول به مبارزه ایدئولوژیک در زمینههای سیاسی ـ تشکیالتی
بود و اگر تا دیروز ما توانستیم مبارزه در این ابعاد را تا نيل به پیروزیهای قابلقبولی به سرانجام
برس��انیم ،امروز در چنین پایگاهی از آگاهی و صداقت انقالبی و درچنین موضعی از همبستگی
تش��کیالتی لحظهای در ادامه این راه ،در ادام��ه مبارزه ایدئولوژیک ،در همه ابعاد تش��کیالتی
سیاس��ی و اکنون فلس��فی آن تردید نخواهیم کرد(((»...بدینترتیب با گشودهشدن آخرین دژ

ایدهآلیسم ،یعنی سنگر فلسفی آن در س��ازمان ،مبارزه ایدئولوژیک بعد از دوسال کار پر حوصله
درون تشکیالتی به سرانجام پیروزمندانه خود دست یافت"...
پرچمدار درباره جریان موس��وم به دگماتیسم مذهبی مینویس��د" :اینها کسانی هستند که
در ابتدای راه به آرامش دریا و اس��تحکام کش��تی خود آس��وده خاطر بودند ،اما اکنون که توفان
مبارزه ایدئولوژیک کشتی آنها را از هر سو به تختهسنگها میزند ،به هر تختهپارهای متوسل
میش��وند و فریاد برمیآورند و خدا را به کم��ک میطلبند ،اما فریاد آنه��ا در صدای توفان گم
میشود ،چرا که خدايی نیست که پاسخ آنها را بدهد"...
"اینها کسانی هستند که چون ماری افس��رده از انجماد شرایط ناش��ی از شمشیر تیز مبارزه
ایدئولوژیک ب��ه درون النههای خود خزیده بودند .اکنون که آتش مب��ارزه ایدئولوژیک یخها را
ذوب میکند ،آرامآرام از خواب غفلت بیدار ش��ده ،نیش زهرآهگین خ��ود را به اطراف و بهدنبال
طعمهبرتن و جان س��ازمان فرومیکنن��د" ،"...در پس تعمقات فلس��فی ،در پس کلمات خوش
آبورنگ و در پس لغات و اصطالحات پرطمطراق سر اینها را بکوبید .اینها بزرگترین دشمنان
تکامل سازمان هستند"...
 - 1همان
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هرچه خواندن مقاله جلوت��ر میرفت بر بُهت من افزوده میش��د .پیش از این جزوه س��بز و
ش��بههپراکنیهای آن را خوانده بودیم .پی��ش از این مجید زمزمههاي��ی از تغییر "ایدئولوژی"
بعضی افراد داده ب��ود ،اما این مس��ئله دیگری بود .این اعالم مارکسیستش��دن س��ازمان در
تمامیتش بود .این اعالم جنگ تمامعیار با گذشته سازمان و ایدئولوژی آن بود.
مرتضی با ص��دای بلند مقاله را میخواند تا به این عبارت رس��ید "بدتری��ن ضعفها در کادر
رهبری سازمان از شهادت احمد تا شهادت رضا" دیگر نتوانس��تم راحت روی صندلی بند شوم.
دروغ از این روشنتر نشنیده بودم ،آن همه در البالی عبارتی این چنین.
آخر همه میدانس��تیم تا رضا زنده بود پرچمدار نتوانس��ت به مرکزیت وارد شود و همینطور
میدانستیم که رضا سخت توصیه ـ و حتی میش��ود گفت وصیت ـ کرده بود که "تا حل مسائل
شخصی و خصلتی" تقی ش��هرام نباید به مرکزیت وارد ش��ود و خود تا زنده بود نیز مانع این کار
ش��د ،اما از بد حادثه چهل روز بعد از فرار ش��هرام ،رضا ش��هید ش��د و راه برای ورود پرچمدار به
مرکزیت هموار شد.
اکنون بهنظر میرس��ید پرچمدار ،انتقام آن توصی��ه رضا را با لجنمالک��ردن او میخواهد
بگیرد ،گرچه باز هم جرأت نمیکند مس��تقیم ًا به رضا حمله کند ،از اينرو مینویس��د" :بدترین
ضعفها در کادر رهبری سازمان از شهادت احمد تا شهادت رضا" .
کلماتیکه از دهان مرتضی خارج میش��د مانند پتک بر س��ر من فرود میآمد .آنقدر بیپروا
دروغ پشت هم ردیف شده بود که داشتم خفه میش��دم .حالتی پیدا کرده بودم که بعد از این همه
س��ال هنوز وقتی آن را به ياد میآورم آزارم میدهد؛ ترکیبی از درد و رنج ،از خشم و عصبانیت و از
درماندگی .برای شنیدن آن همه دروغ عریان و بر بادرفتن همهچیز ،آن هم چه آسان و چه ارزان.
مرتضی میخواند و من خاطره دور و نزدیک برایم تازه میشد .قیافه کاظم ذواالنوار مسئول
پیشینم به یادم میآمد ،که هماکنون در زندان بود .فرهاد صفا از کادرهای برجسته سازمان و از
مسئولین اولیه استان فارس را به یاد ميآورم که در آستانه آزادی بود .به یاد سعید محسن و ناصر
صادق افتادم که پيش از ش��هریور  50به شیراز میآمدند و جلسات تفس��یر قرآن و نهجالبالغه
آنها هنوز به ی��ادم بود .یاد آخری��ن دیدار با احمد رضاي��ی کمی پيش از رفتنش به س��ر قرار و
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شهادتش افتادم .هیچيك از آنها رفتار و گفتارشان اینگونه نبود .پرچمداری که براساس جبر
زمانه ،یک تصادف نامیمون و یا یک خطای اس��تراتژیک به ناحق بر ج��ای آنها تکیه زده بود
هیچ نشانی از صمیمت ،فروتنی و تواضع آنها در رفتار و کالمش نبود.
مرتضی مقاله را میخواند و من به یاد هوادارانی که می شناختم بودم.آنها بعد ازاین به ما و من
چه خواهند گفت؟ آخر آنها سازمان و ما را مسلمانانی انقالبی و موحد میشناختند و از اینرو بود
که به ما اعتماد کرده و هست و نیست خود را در اختیارمان گذاشته بودند .حال به آنها چه بگویم؟
بگویم سازمان ما یکشبهمارکسیست شده؟ چگونه باورم کنند؟ مردم به ما چه خواهند گفت؟ ما
چه پاسخی برای آنها داریم؟ آیا اص ً
ال ما را خواهند پذیرفت؟ اعتقادات خودم چه میشود؟
بهروش��نی میدیدم که اعتماد مردمی را که ذره ذره با صبر و بردب��اری ،با صفا و صمیمیت و
با رنج ،خون و فداکاری بهدست آورده بودیم چه آس��ان و چه ارزان از دست میدهیم .میدیدم
که این آغاز پایان سازمان ماست؛ س��ازمانی که همه عشق و عالقه و همه زندگی و همه هست
و نیس��تم بود و همه آرمانها و رؤیاهایم را در وجود او و از طریق او محقق میدانس��تم و اکنون
همهچیز در چشم بههمزدنی از هم پاشیده شده و از بین رفته بود.
پرچمدار نوشته بود و مرتضی میخواند" :دگماتیس��تهای مذهبی در کوران مبارزه طبقاتی
به ناگزیر به دو بخش تقسیم میش��وند :عناصر صادق و انقالبی آن(بخش چپ آن) با پذیرش
ایدئول��وژی پرولتری در خدم��ت انقالب خواهند مان��د و عناصر مرتجع (بخش راس��ت) آن به
ضدیت با انقالب برخواهد خاست و در اتحاد عمل با رژیم شاه و امپریالیزم قرار خواهند گرفت".
مرتضی از خواندن خسته ش��د ،جزوه را به من داد تا بخوانم .گويي او هم احساسی مشابه من
پیدا کرده و نمیتوانس��ت راحت ادامه دهد .من ش��روع به خواندن مقاله کردم .مجید همچنان
نشسته سردرگریبان داشت ،اما مرتضی بلند شد و راه میرفت.
پرچمدار نوش��ته بود..." :بع��د از گذر از دهس��ال مبارزه تش��کیالتی مخفی ،بع��د ازگذار از
کورهگدازان  4سال مبارزه مس��لحانه و  2س��ال مبارزه ایدئولوژیک درونی اکنون میتوانیم با
قاطعیت تمام ،ورود به یک دوره تحول کیفی جدید مبارزه ایدئولوژیک را که خصوصیت ممیزه
آن ،مبارزه اصولی با روبناه��ا و افکار ارتجاعی ،اص��ول و مبانی ایدئولوژیه��ای غیرپرولتری
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متعلق به طبقات رو به انحطاط جامعه اس��ت را اع�لامداریم ...بدین قرار اگر ت��ا دیروز اعتال و
صفای باطن مد نظر بوده ،از امروز مبارزه با دگماتیسم مذهبی موضوع اصلی کار و تهدید اصلی
سازمان محسوب میشود".
سپس حمالت شروع میشد:
ـ"دگماتیســتهای مذهبــی بزرگتریـــن دش��منان تکامل سازمان محسوب میشوند.
همان دش��منان سرس��خت ،اصالحناپذیر و مقاومی که ب��ه همان میزان مقاوم��ت و پایداری
میکروبهای خانگی پایدار و مقاوم بودند"....
ـ "گنداب نظرات پوس��یده آنان بهمثابه بخارات و گازهای متعفن و مس��مومی اس��ت که از
الیروبی لجنی که از سالیان دراز در درون سازمان تهنشین شده ،متصاعد میگردد" .
ـ "اینها بهمثابه اندیویدوآلیس��تهای مخل��ص جریان جبری و ضروری را به افراد نس��بت
میدهند و میگویند اگر فالن رفیق میبود فالن مسئله به فالن شکل صورت نمیگرفت".
ـ"اینها کسانی هس��تند که تودهها را بهسان رمهها و گوس��فندانی میدانند که تنها با کیش
چوپانان حرکت میکنند".
ـ" مبارزه بیامان با ایدهآلیس��م ضدانقالبی نهفته در این نظرات وظیفه مبرم و دس��تور کار
مرحله کنونی مبارزه ایدئولوژیک اس��ت .س��ر این مارهای زخمی را بکوبید " ...این خالصهای
ازمقاله پرچم درباره بهاصطالح جریانات انحرافی بود.
رئوس اساس�ی مقاله پرچم را بیان کردید ،همانطور كه اش�اره كرديد امیدواريم كس�انيکه
نسخهای از این مقاله را در اختیار دارند در اختیار افکارعمومی قرار دهند .نشريه چشمانداز ایران
اعالم میکند که حاضر است این سند را ـ همانگونه که هست ـمنتشر کند.
اما پرس�ش اساس�ی این اس�ت كه س�ازمانی که دوس�ال و چهار س�ال پیش از ای�ن تاریخ
چهرههای درخش�ان مقاومتی ستودنی چون علیاصغر بدیعزادگان ،س�عید محسن ،حنیفنژاد،
مصطفی جوانخوش�دل ،کاظم ذواالنوار و احمد ،رضا و مهدی رضاي�ی را در دامان خود پرورده و
عرضه کرده ،بهراستی چگونه به این سرعت و وسعت منحط شده که جریانی پوچگرا ازسويی و
جریانی فرصتطلب و سلطهطلب از سوی دیگر آن را مصادره ميكند؟
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واقعیت ماجرا که هیچگاه ن��ه در مقاله پرچم و نه در هیچیک از اس��ناد قبل��ی و بعدی تغییر
ایدئولوژیدادهها روشن نش��د این بود که درواقع چیزی بهنام "جریان" اپورتونیست چپنمای
س��لطهطلب وجود نداش��ت .همانگونه که پاس��یویزم و پوچگرايی هم هیچگاه بهصورت یک
"جریان" مستقل وجود نداشت.
در صفح��ه  5بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژی که حدود  9ماه پس از مقاله پرچم منتش��ر ش��د
به این مس��ئله اینگونه اعتراف کرده است" :ما در هر مرحله از پیش��رفت مبارزه ایدئولوژیک با
مقاومتهای ارتجاعی مش��خصی روبهرو بودیم که درواقع جنب��ه متضاد هدفهای آن مرحله
مبارزه ایدئولوژیک را منعکس میساخت.

همینطور با آن که از نظر ع��ددی ،تعداد عناصری که این مقاومتها در وجود آنها ش��کل
میگرفت ،زیاد نبود و در هر مرحله ش��اید از تعداد انگش��تان یک دس��ت تجاوز نمیكرد ،اما از

یکس��و بهدلیل امکان بالقوه گسترش و رش��د این مقاومتها و ازس��وي دیگر بهدلیل ماهیت
مقاومت آنها که به همان میزان مقاومت و پایداری میکروبهای خانگی پایدار و مقاوم بودند،
مسئله را قابل اهمیت میساخت".
کسانیکهدستاندرکارفعالیتسیاسیوبخصوصکارتشکیالتیهستندبهخوبیمعنایسیاسی
ـ تشکیالتی کلماتی مانند "فرد"" ،گروه"" ،س��ازمان" و "حزب" و تفاوتهای هريک با دیگری را
میدانند.همانگونهکهتفاوت"جریان" با"تکنمود"رابهخوبیمیدانند.وقتیاز "جریان"صحبت
میکنیم منظور "پخش و انتشار متوالی و پیوسته ،سلسله نمودهايی است که جدا از خصايص ویژه
و فردی ،دارای ماهیت مش��ترکی بوده ،بهطور ارگانیک در ارتباط با یکدیگر قرارگرفته ،و در دستگاه
واحدیقابلتحلیلباشند" ازاینروتکنمودبهتنهايینمیتواندشاخصهیک"جریان"باشد،چراکه
ویژگییک"جریان"حرکتورشدمداوموبههمپیوستهومستمرآناست".
خطاه��ا و ت��ک نموده��ای انحراف��ی ف��ردی همیش��ه و در همهج��ا در می��ان اح��زاب و
گروهه��ای سیاس��ی و غیرسیاس��ی ،مذهب��ی و غیرمذهب��ی ،مارکسیس��ت و مس��لمان و...
وجود داش��ته و دارد ،اما با ی��ک و یا حتی با چن��د تک نمود پراکن��ده و غیرمرتب��ط نمیتوان و
نباید بهس��ادگی از آن نتیجهگیری "جری��ان"ی ک��رد وآن را تخطئه و یا مورد حمل��ه قرارداد.
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در مورد خوبیها و محاس��ن افراد و گروهها وحتی طبیعت نیز همین مسئله صادق است .اگر به
ضربالمثل قدیمی "با یک گل بهار نمیشود" از این منظر بنگریم میتوانیم بگويیم که فصل
بهار ،فصلی از مجموعه به هم پیوس��ته و متوالی افزایش گرما ،رویش گل و گیاه اس��ت .حضور
چند گل در گلخانه ،بیانگر آمدن بهار در طبیعت نیست .از اینروست که نمیتوان یک و یا حتی
چند "تک نمود" خوب یا بد را "جریان" نامید.
هیچگاه معلوم نشد که س��ردمداران آن باصطالح "جریان"های انحرافی چه کسانی بودند؟
درکدام مواضع تشکیالتی بودند و سرانجام هرکدام چه شد؟

از "جریان" اپورتونیس��تی س��لطهطلب نام برده میش��ود ،اما کل ماجرا ،جدا از درس��تی و
نادرستی اتهام ،تنها یک تکنمود بود بهنام :علیرضا سپاسی آشتیانی.

ماجرا هم از ای��ن قرار بود و پیش از این در گفتوگوهای پیش��ین ،ذیل س��وابق سیاس��ی و
تشکیالتی سپاسی گفتهام که او از جریان مذهبی س��نتی حزب ملل اسالمی و حزباهلل (پيش
از انقالب) میآمد .بنابراین سابقه و پشتوانه تش��کیالتی و اخص سازمان مجاهدین را نداشت.
او پس از ضربه ش��هریور  50عضوگیری ش��ده بود و در جریان ش��ماری از عملیات مسلحانه و
ترورهای موفقیتآمیز آن زمان ش��رکت مستقیم داش��ت .او با چنان س��وابقی بهراحتی زیر بار
دستورات مسئول مستقیم خود نمیرفت و با مسئول سازمانی خود درگیر میشد.
نکته پنهانتر ماجرا این بود که محمدتقی شهرام همان مسئول مستقیم و بهاصطالح رفیق
سازمانی مستقیم سپاسی بود .یعنی همه داستانهايی که شهرام در مقاله پرچم درباره درگیری
و مقاومت اپورتونیست چپنمای س��لطهطلب در مقابل مشی تکاملی سازمان میسراید و همه
مطالبیکه درباره مقاومت این فرد سلطهطلب در مقابل نظرات مسئول سازمانی خود ،بهعنوان
نقطهای سیاه مینمایاند ،دعوای خود او با علیرضا سپاسی آشتیانی است ،همین و بس.
تقی شهرام که در عمل تش��کیالتی و نظامی ناتوان بود در یک مرحله از مقابله و هماوردی
با سپاس��ی عاجز میماند چراکه انتقادات سپاس��ی براو پر بیراه هم نب��ود ،بنابراین از در دیگری
وارد شده با سالح و اهرم تش��کیالتی ،سپاس��ی را مورد حمله قرار میدهد ،این بار اما با عنوان
سوم ش��خص و از موضع اقتدار تشکیالتی س��ازمان .چنانکه گویا فردی س��لطلهطلب بهنام
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"الف"بوده و مس��ئولی بهنام "ب" و س��ازمانی بهنام س��ازمان مجاهدین از ب��اال ناظر این دو و
قضاوتکننده میان آنها؛ س��ازمانی که "ب "را تأيی��د و "الف" را توبی��خ میکند .حال آنکه
"ب" ناتوان از برخورد با "الف" با نقاب و اهرم س��ازمانی وارد شده و به خواننده مقاله القا میکند
که در گوش��های از س��ازمان ،جریانی انحرافی و سلطهطلب س��ر بلنده کرده و زیر بار معیارها و
ضوابط تشکیالتی و سازمانی نمیرود .بهطور غیرمستقیم هم فهمانده میشود که سوابق فرد
بهاصطالح سلطهطلب چیس��ت ،چرا که جریان قدیمی که او به آن وابس��ته بوده در سازمان به
داشتن گرایشهاي ماجراجویانه و ...مشهور بود.
و البته تمامی ماجرا دعوا بر س��ر لحاف مالس��ت .هدف بهاصطالح "جریان" سلطهطلبی و
"جریان" نهیلیستی نيس��ت ،بلكه دعوا ازآغاز تا پایان " ایدئولوژی" اسالمی سازمان مجاهدین
بود .تقی ش��هرام از تکنمود (علیرضاسپاس��ی) یک بهاصطالح "جریان" میسازد تا از یکسو
قدرت خود را در س��رکوب جریانهای خیالی به رخ بکشد و ازس��وی دیگر و مهمتر از آن بتواند
نوعی صحنهآرايی تئوریک ترتی��ب دهدکه با کپیبرداریهایش از جریانهاي روس��یه اوايل
قرن بیستم همخواني داشته باشد:
الف ـ جریان��ی منفعل و پوچگ��را که انگیزهه��ای مبارزات��ی را از دس��ت داده ،ب ـ جریانی
فرصتطلب و چپنما ،ج ـ جریاني مرتجع و دگم مذهبی.
نكته جالب اين است كه تقی ش��هرام ابتدا از انتقادات علیرضا سپاسی بهتنهايی ،یک جریان
تهدیدآمیز چپنمای سلطهطلبی علیه کل سازمان نتیجه میگیرد و پس از سرکوب سپاسی به
کمک اهرم تشکیالتی ،ندامت و بازگشت يكتنه او را جشن میگیرد و مینویسد:
" موفقیت و بازگش��ت این رفیق انقالبی امید و اعتماد ما را به اصالت راهی که درپیش گرفته
بودیم و ادامه انقالبی آن افزون کرد"...
و آنگاه درمیان همه این جریانهاي انحرافی چپ و راس��ت و انفعال��ی ،او پرچمدار جریان
تکاملی و رو به رشد و نماینده انحصاری و خودخوانده طبقات زحمتکش و پرولتاریا میشود.
وقتي مقاله تمام شد ،سکوتی بر ما حاکم شد .پیش از این از س��اواک شاه ضربه میخوردیم و
زخمی بودیم ،حال زخمیتر ش��دیم البته اینبار از جسم و از جان؟ هیچکس مایل به شروعکردن
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صحبت نبود .مرتضی به من نگاه کرد و من به مرتضی .با این همهگويی هر دو به یک کلمه فکر
میکردیم؛ کلمهای که نمیخواستیم بر زبان آوریم ،ولی تمام وجودمان آن را طلب میکرد.
مجید گفت :بلند شوید بروید .قیدوبندها از شما برداش��ته شد .هرکس هر تصمیمی میخواهد
بگیرد ،مختار است .با شنیدن کلمه "مختار" یاد احمد رضايی افتادم که بعد از ضربه شهریور ،یعنی
 4سال پیش از این تاریخ با یکایک افراد تماس میگرفت وآنها را مخیر به ماندن یا رفتن میکرد.
در افکار خودم بودم ک��ه مجید گفت" :جلس��ـه را تعطیل میکنیـــم و نیمس��اعت دیگـر
دوبـاره تشــکیل میدهیم".
خوب به ی��اد دارم كه طبقه دوم خانه خیاب��ان ترقی بودیم .آفتاب پايیزی از پش��ت پنجره به
درون اتاق میتابید .پتويی به خود پیچیدم و نزدیک پنج��ره رفتم .لحظاتی فکر کردم ایکاش
آنچه شنیدم و خواندم واقعی نباشد و در خواب وخیال باش��م .برای فرار از واقعیت پتو را کام ً
ال به
سر کشیدم و چشمهایم را بستم .خواب نبود .بیداری هم نبود .چیزی میان هر دو.
ذهنم به سالهای دورونزدیک پرواز کرد .گذشته مثل فیلم س��ینمايی از مقابلم رژه میرفت.
یارانی که کورهراههای س��خت را با آنها پیموده بودم همگی از مقابلم رد میش��دند :فرهاد صفا،
کاظم ذواالنوار ،احمد رضايی ،علیرضا بهشتیپور و.....روزها و شبهای عملیات که با یاران شهید
و زنده سپری کرده بودم.خانه جمعی خیابان نادر شیراز ،خانه خیابان هنگ ،خیابان دروازه کازرون،
پشت دانشکده ادبیات ،فرار از شیراز و خانههای جنوبشهر و شمال شهر تهران .بیسیم نجفآباد،
تیر دوقلو ،نواب ،مس��گرآباد ،دهمتری درویش ،س��ه راه آذری .عملیات نیکس��ون و انفجار اداره
اطالعات امریکا ،عادیسازیهای گوناگون ،به دامافتادن و گریز از تورهای پلیسی ،ساختن بمب
و نارنجک در حوالی ورامین ،عملیات در قم ،رفتن به مشهد ....همه و همه از مقابلم رژه میرفت.
و این پرس��ش پیدرپی که آیا اینها همه هیچوپوچ بودند؟ آیا من و یاران��م آنگونه بودهایم
که پرچمدار نوشته اس��ت؟ همه آن تالشها ،همه آن خونجگرها ،همه آن شب نخوابیدنها،
همه آن آوارگیها و دربهدریها ،همه آن خطرات را به جان خریدن .همیش��ه قرص سیانور در
دهان داشتن و همیشه به استقبال مرگ رفتن و دهها مورد دیگر ،آيا به طمعحوریهای بهشتی
و ترس از آتش جهنم بود یا از س�� ِر س��یری و ماجراجويی؟ آيا این همه ،تحتتأثیر ایدهآلیسم یا
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دگماتیسم مذهبی کذايی بود؟
وقتی پرچمدار "احساس مسئولیت" و "مسئولیتپذیری" انس��انی را که در گذشته سازمان
مطرح میکرد با تمس��خر ،انگیزههای روبنايی میدانس��ت ،نمیدانم چه ش��د ک��ه این جمله
سعیدمحسن در دادگاه نظامی ش��اه ،خطاب به دادس��تان و رئیس دادگاه به ذهنم رسید" :ما در
هر قطعه تولیدی حیات انسان را متبلور میبینیم .شما اگر به قالی دستباف زیر پایتان بهصورت
یک کاال و یک نقاش��ی بیجان مینگری��د ،ما در البهالی ت��ار و پود آن و از می��ان رنگهای
زیبایش خون دل کارگران و خون سر انگشتان دختربچههاي قالیباف را میبینیم".
زندگی شخصیام را از بچگی و نوجوانی و جوانی تا فعالیتهای مذهبی و سیاسی تا دانشگاه
و ...مرور کردم .از خودم پرس��یدم :چرا با حکومت ش��اه در افتادی؟ از زندگی چه کم داش��تی؟
انگیزهات چه بود؟ همان است که پرچمدار نوش��ته؟ دیدم هیچيک از اینها نیست .من در زندگی
گذشتهام هیچ کم نداشتم ،بلكه زیاد هم داشتم .میتوانس��تم بیش از آن هم داشته باشم .همه
را به عش��ق خلق به عش��ق مردم ،در راه عدالت و آزادی(((و از طریق آرمان��ی که فکر میکردم
متحققکننده آن است بیدریغ و بیچشمداشت نثار کرده بودم.
میدیدم که عشق به خدا و اسالم و خداپرستی ما در ارتباط تنگاتنگ با عشق به مردم است و
هیچيك از القاب و انتسابهای پرچمدار ش��امل حال من نمیشود .مطالعه و جامعهگردیهایم
در شهر و روستا که در س��ازمان مثالزدنی بود به من آموخته بود و بهعینه تجربه کرده بودم که
اسالم بهمثابه ایدئولوژی س��ازمان برخالف نظر پرچمدار قدرت بس��یجکنندگی بسیار زیادی
دارد .حمایتهای مردمی را که از آن برخوردار بودم به یاد آوردم و حتی پاس��بانی را به یاد آوردم
که برحس��ب تصادف با او هماتاق ش��ده بودم و او بدون آنکه هویت واقعی مرا بداند نظرش را

 - 1پس از گذشت س��الهای بس��یار و تجربههای تلخوش��یرین دیگر بر این باورم که بیش��ترین انگیزه آن دوران ما
عدالتخواهی و عدالتجويی بود تا آزادیخواهی .ما و همنس��لهایمان بیش��تر عدالتخواه بودیم تا آزادیخواه ،مرادمان از
آزادی نیز بیشتر آزادی سیاسی بود تا دموکراسی به مفهوم دقیق کلمه .البته تصویر روشن و بهتر است بگویم «واقعی»
هم از آن هردو نداشتیم .بالفاصله بايد تأکید کنم نداشتن تصویر دقیق و روشن ،نميتواند توجیه حکومتهای ستمگر
و سلبکننده آزادیها نمیشود.

مسئله این بود:پذیرش شکست یا مقاومت
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درباره مجاهدین و مهدی رضايی بیان کرد.
میدیدیم و میدانس��تم که حمایتهای مادی و معنوی مردم ارزان بهدست نیامده و اکنون
بهروشنی میدیدم که چه س��اده همهچیز بهدست خودمان ـ و نه دش��من بیرونی ـ بر باد رفته و
ویران شده است.
به نظرم زمان بس��یار کند میگذشت .دلم این چنین میخواس��ت و نمیخواستم از آن فضای
خواب و بیداری بیرون آیم .اما آوار خرابش��ده بر تمام وجودم بس��یار س��همگینتر از تمایل من
بود .از خود ميپرسيدم س��ازمان که تمام ش��د و رفت چه میخواهی بکنی؟ پرچمدار و جماعت
همراهش را شایس��ته همراهی ندیدم به هزاردلی��ل .داليل مبارزهای را که چندین س��ال پیش
شروع کرده بودم نیز پا برجا دیدم .ظلم و ستم ،استبداد و خفقان رژیم شاه تغییر نکرده سهل است،
با تشکیل حزب رستاخیز تشدید هم ش��ده بود .میدان مبارزه را نیز داخل میدانستم و لحظهای
در آن شک نکردم ،در این میان پرسش��ی تمامی وجودم را فراگرفت :چه باید کرد؟ تو چه خواهی
کرد؟ انتخابهای پیش رویم متعدد نبود :یا قبول شکست و تسلیمشدن و یا مقاومت.
دوباره به یاد احمد رضايی افتادم و این شعر رند همش��هریام که آسمان بار امانت نتوانست
کشید /قرعه فال بهنام من ديوانه زدند .پیش خود گفتم این هم بار مسئولیت و قرعه فالی است
بهنام تو زندهکردن نام و یاد و راه یاران شهید ،عمل به آنچه درست و حق میدانی .پرچمدار همه
ارزشها و دستاوردها را ارزان از دست میدهد ،پس تو نباید آنها را ارزان وانهی.
تصمیمم را گرفتم :مقاومت! جدیت مرتضی نیز برایم روشن بود.
پس از سپریشدن نیمس��اعت دوباره جمع ش��دیم .مجید که با روحیات یکایک ما آشنا بود
حدس میزد پاسخ ما چه باش��د ،اما کار بس��یار جالبی کرد که هنوز هم بهعنوان یک سبک کار
برایم بهجا مانده اس��ت .او گف��ت :در اعالم موضع و پاس��خدادن عجله نکنید .اگر کس��ی وقت
میخواهد میتواند اکنون صحبت نکند ،اما من و مرتضی گوشمان بدهکار نبود .گويي هر دو به
یک کلمه فکر میکردیم.
مجید بويژه اصرار عجیبی داشت که جلوی راه ما س��نگ بیندازد .این از انفعال خودش نبود،
بلكه میخواس��ت پای ما واقع ًا و بهدرس��تی در مورد آنچه میگويیم محکم باشد .نمیخواست

174

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

موضعگیری صرف ًا عاطفی و عصبی و بويژه واكنشی کرده باشیم.
به خاطر دارم که چندینبار مسئله رفتن به خارج را مطرح کرد ،اما هردوی ما جواب رد دادیم.
تا پيش از این مطالب رادیو میهنپرستان و سایر مطالبی که از ایران فرستاده میشد توسط من
میکروفیلم میش��د و کانال ارتباطی با خارج نیز از طریق مجید در ش��اخه خود ما بود؛ بنابراین
رفتن به خارج برای ما در مقایسه با سایر افراد آسانتر بود.

جلسه که تشکیل شد مرتضی گفت رژیم ش��اه نتوانست ما را س��اکت کند ،پرچمدار که
خیلی کوچک اس��ت ،باید مقاومت کنیم .من ه��م تأيید کردم و خطاب ب��ه مجید گفتم ":ما
هستیم! تا آخر قضیه".
مجید که صورتش دوباره باز ش��ده بود ش��روع به صحبت کرد .گفت بچهها میدانید در چه
راهی قدم میگذارید؟ فک��ر نکنید ما نیرو داریم ،غیر از ما س��هنفر هیچکس نیس��ت .باز هم ما
اعالم آمادگی کردیم .وقتی آمادگی ما را دید و گف��ت" :پرچمدار از موضع جمع حرف میزند .ما
ن کار ،او با ما
نیز برای اینکه حرفمان شنیده شود باید جمع خاص خود را بهوجودآوریم .بدون ای 
مانند فرد برخورد میکند و فرد در برابر جمع همیشه دست پايین را دارد" .
مقاله پرچم به م��ا فهماند که با بح��ث و اعتراض درون س��ازمانی کارمان پی��ش نمیرود.
پرچمدار تمامی اهرمهای تشکیالتی را در دست داشت و هرگونه میخواست با نام «سازمان»
و بهنام «جمع» با ما برخورد میکرد ،همانگونه که با سپاسی کرده بود.
نظر هر سه نفر ما این شد که «جریان» به رهبری پرچمدار« ،جریانی» انحرافی است وبرای
مقابله با آن ما نیز باید « جریان» خاص خود را بهوجود آوریم.
به این ترتیب در ش��امگاه آن غروب پايیز ،1353نطفه اولین هسته مقاومت در برابر پرچمدار
بسته شد.

اولینتالشها و نتایجی فراترازانتظار
یاد یاران
در ش�ماره پیش�ین ضمن بازگوکردن بخشهای عمده مقاله "پرچم" ،اشاره شد كه نخستین
هس�ته مقاومت در برابر جریان مارکسیس�تی به رهبری تقی ش�هرام (پرچمدار) توس�ط مجید
ش�ریفواقفی ،مرتضی صمدیهلباف و ش�ما در خانه خیابان ترقی تش�کیل ش�د .بقیه ماجرا را از
همانجا پی ميگیریم.

انتش��ار مقاله پرچم در نش��ریه داخلی ،درواق��ع اعالم تغیی��ر ایدئولوژی در درون س��ازمان
ب��ود .مقاله پرچ��م به ما نش��ان داد ک��ه باوج��ود ق��رار مرکزیت مبن��ی بر مس��کوتگذاردن
اختالفه��ا و عدمانتق��ال آنه��ا ب��ه افراد مس��ئول ت��ا ح��ل نهاي��ی آن در مرکزی��ت((( ،دو
ش��اخه دیگر و بويژه ش��اخه تقیش��هرام ،تغیی��ر ایدئول��وژی را از باال به ش��اخه خ��ود اعمال
 - 1در سال  52و پس از ش��هادت رضا رضايی ،بحثهای درون س��ازمانی توسط تقی ش��هرام از موضوعات سیاسی ـ
تشکیالتی ـ استراتژیک به بنیانهای فلسفی و ایدئولوژیک کشانده میشود .مجید مطرح میکند بهدلیل عدمتوافق در
مرکزیت ،طرح مسائل در س��طح مرکزیت بماند و کادر های پايین تا حلوفصل نهايی ،آموزشهای قبلی را ببینند .بهرام
آرام ،دیگر عضو مرکزیت نیز با نظر مجید موافق است و تقی شهرام نیز ظاهراً موافقت میکند .سیر تحوالت نشان داد که
پرچمدار از همان آغاز پیمانشکنی کرده و به شاخه تحت کنترل خود آموزش و تعلیمات مارکسیستی داده است.
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کردهاند .مقال��ه پرچم در عین ح��ال آغاز حذف رهبری مجید و متالش��یکردن ش��اخه ما نیز
بود .در ش��اخه م��ا پیش از ای��ن به بهان��ه ترمی��م ش��اخه به��رام آرام (ضربه 27م��رداد خانه
خیاب��ان ش��یخ ه��ادی) جابهجايیهايی ص��ورت گرفته ب��ود ،اما با ای��ن همه هنوز ب��ه اندازه
کافی نی��رو و امکان��ات بالفع��ل و بالق��وه وجود داش��ت ک��ه باعث نگران��ی پرچمدار ش��ود.
مقاله پرچم همچنین به ما نش��ان داد که کار از بحث و گفتوگو گذش��ته ،یا باید تسلیم شویم یا
مقاومت کنیم .پاسخ هريک از ما هم روشن بود:
نه پرچمدار وجریان او از ش��اه و س��اواک قدرتمندترند و ن��ه ما از بنیانگ��ذاران در ابتدای راه
ضعیفتر .داليل مبارزه هم به قوت خود باقی است پس پاسخ ما تنها "مقاومت" بود.
تصمیم به مقاومت همانگونه که در صحبت پیش��ین گفتم نه از س��ر تعصب و لجبازی ونه
اقدامی صرف ًا احساس��ی و بهاصطالح واكنش��ی و نه به طم��ع موضع و مقام بود .برای هر س��ه
ما کام ً
ال روش��ن بود که در صورت مقاوم��ت و نه گفتن ب��ه پرچمدار و من خواس��تههاي او ،از
"حداقلهای الزم" برای زندگی مخفی چریکی نیز محروم میش��ویم .ما بهروشنی میدانستیم

که با عدمتس��لیم و اعالم مقاومت نهتنها از حداقل حمایتهای الزم برای بق��ا و ادامه زندگی
مخفی چریکی محروم میشویم ،بلکه به احتمال زیاد ازس��وي برادران دیروز و نارفیقان امروز،
مورد تعرض هم قرار خواهیم گرفت.
الزم اس��ت به این نکته اعت��راف کنم ک��ه م��ا در ارزیابی واكن��ش پرچم��دار و جریان او،
اعمال خش��ونت علی��ه خود را بس��یار دس��ت پايی��ن و بهاصط�لاح خوشخیاالنه محاس��به
کرده بودیم .من بر این باورم که علت اش��تباه محاس��به این ب��ود که ما پرچم��دار را از صافی
اندیش��ه و عم��ل خودم��ان در س��ازمان مجاهدی��ن خل��ق عب��ور داده وآنگاه به محاس��به
واكنش احتمال��ی او پرداختیم ،یعن��ی م��ا او را از دریچه چش��م و ذهن ف��ردی و ایدئولوژیک
خ��ود دیدی��م .در چن��ان محاس��بهای حداکثر واكنش��ي که ما ب��ه آن فک��ر کردی��م این بود
که پس از اع�لام موجودی��ت جریان مس��تقل و اع�لام جدايی توس��ط ما ،ای��ن بهاصطالح
رفیق��ان ،اق��دام ب��ه احض��ار وی��ا دس��تگیری م��ا و تش��کیل دادگاه درونس��ازمانی بکنند.
باور ما این بود که تش��کیل چنین دادگاهی به زيان ما نبوده و از پس آن برخواهیم آمد .ما غافل
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بودیم که باید پرچمدار و جریان او را با توجه به سوابق تفکر او بررسی کنیم .ما غافل بودیم که او
دادگاه را غیابی و بیحضور متهمان تشکیل خواهد داد و حکم غیابی و بدون فرجام خواهی را نیز
دستور داده و اجرا خواهد كرد.
بالفاصله پس از تصمیم به مقاومت ،چگونگی و ش��يوه آن مطرح ش��د .پرچمدار به نیابت از
جمع و س��ازمان ،علیرضا سپاسی آش��تیانی را مورد حمله قرار داد و او را به تس��لیم واداشت و در
مقاله "پرچم" و پيش از آن در "جزوه س��بز" نیز همین روش را بهکار ب��رد ،پس با ما هم بهمثابه
فرد در برابر جمع و س��ازمان برخورد خواهد کرد و هرگاه کم بیاورد ،در پشتنام سازمان موضع
خواهد گرفت و خواهد گفت نظر س��ازمان این اس��ت و یا ...از اينرو راهحل این است که ما نیز
جمع و س��ازمان خود را بهوجود آورده و آنگاه بهمثابه دو جریان برابر حقوق با آنها بر سر موارد
اختالف و شيوه حلوفصل آنها به گفتوگو بنشینیم.
با توجه به اینکه بخش اعظم س�ازمان و بهطور مش�خص رهبری دو ش�اخه از س�ه ش�اخه
سازمان مارکسیست شده بود ،دیگر نباید به آن جریان امید میبستید؟

اول آنکه ما به آنها دل نبس��ته بودیم و حتي کام ً
ال هم قطع امید کرده بودیم .دس��تكم از
پرچمدار ،بهرام آرام و ش��ماری از گردانندگان .دوم آنکه ش��ماری تغییر عقیده داده بودند ،اما
بس��یاری افراد نه واقع ًا "متقاعد" که"تسلیم" ش��ده بودند .هدف ما از تش��کیل سازمان خاص
خود و اعالم علنی آن ،این بود که چنان شرایطی بهوجود آوریم که افراد ،فرصت انتخاب بدون
اعمال فشار را داشته باشند .ما درستی این نظر را طی چند ماهی که به جمعآوری و سازماندهی
افراد مشغول بودیم بهروشنی دیدیم .اگرچه رهبری بخش عمده سازمان با حمایت و پشتیبانی
تعیینکننده بهرا م آرام در دس��ت پرچمدار قرار گرفته بود ،اما نکات و موارد درست دیگری هم
بود که هريک از ما سه نفر نمیتوانستیم بهراحتی از کنار آن بگذریم ازجمله:
ـ رنج وخون و تالش و در یک کالم میراث یاران ش��هید و اسیر که با عش��ق و ایمان به این
ایدئولوژی آن همه جانبازی و فداکاری کرده بودند نباید به این سادگی و ارزانی زیر پا گذاشته و
مصادره شود.
ـ اعتماد مردمی که طی این س��الها نثار ما ش��ده بود و بار سنگین مس��ئولیت آن ،نباید
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بیپاسخ میماند.
ـ اعتقادی که هريک بهدرستی راه و اندیشه خود داشتیم.
ـ باور تا بن اس��تخوان ما که نه ایدئول��وژی پرچمدار ،بلکه ایدئولوژی اس�لامی س��ازمان
بسیجکننده و راهگشاست.
ـ شناخت تاریخی ما بر این موضوع گواهی میداد که مس��یر پرچمدار راهی شکست خورده
اس��ت و جز انزوای مبارزان و شکس��تی دیگر در تاریخ مبارزات مردم ای��ران حاصلی نخواهد
داشت.
اینها گزيدهای از دالیل ما ب��رای مقاومت و جلوگیری از نابودی "س��ازمان مجاهدین خلق
ایران" بود.
نکته قابلتوجه دیگ��ر اینکه ،گرچه محمدتقی ش��هرام و به��رام آرام تا توانس��ته بودند با
بهانههای موجه و ناموجه ش��اخه مارا الغر و الغر ک��رده بودند ،اما امکانات "بالفعل" بس��یار و
امکانات "بالقوه" بيشتري داریم که دو شاخههای دیگر فاقد آنند.
شماری از این امکانات از این قرار بود:
ـ توانايی عملیات نظامی و داشتن کادرهای عملیاتی و سابقهدار.
ـ توان نس��بی تئوریک برای توضیح و تبیین دستاوردهای گذشته س��ازمان؛ توانی كه اگر با
دستاوردهای یاران زندانی همراه میشد به نیروی محرکه بزرگی تبدیل میگرديد.
ـ تمامی امکانات گروه الکترونیک و سیستمهای حفاظتی محصول این گروه که در نوع خود
بینظیر بود و توانس��ته بود سالها س��ازمان و حتی گروههای دیگر را از ضربات ساواک مصون
نگه دارد.
ـ نشریه امنیتی که دو هفته یکبار بهطور منظم منتشر میشد و در حفظ و نجات یاران و حتی
افراد دیگر گروهها مؤثر بود.
ـ امکان ارتباط با خارج؛ رادیو میهنپرستان و رادیو سروش.
یاران بر سر پیمان.
ـ اطالع و اطمینان ما نسبت بهوجود شمار قابلتوجهی از ِ
ـ اطالع از وجود شماری از افرا ِد تسلیمشده اما مردد.
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ـ امکان جمعآوری کمکهای مالی ،بويژه در بازار.
چنین مجموعهای ،خود بالقوه یک "سازمان مجاهدین خلق" بود.
و اگر در ارتباط با نیروهای زندان و زندانیان تازه آزاد شده قرار میگرفت بهسرعت قابل رشد
و گسترش بود.
ما برآورد میکردیم شماری از افراد که با روشهای غیردموکراتیک " تسلیم " شدهاند در پی
اعالم موجودیت ما ،دیر یا زود به ما خواهند پیوست.
اما مهمترین و باارزشترین س��رمایه ما ،س��ابقه و اعتبار تاریخی س��ازمان مجاهدین خلق ،با
بنیانگذارانی شناخته شده و شهدايی بهنام در پیشگاه مردم بود .سرمایهای تاریخی که میتوانست
بهس��رعت امکانات بالقوه درون جامعه را فعلیت بخش��د ،همانگونه که در پی ضربه شهریور 50
شاهد آن بودیم .ما اینها را میدانس��تیم ،پرچمدار و بیش از او بهرام آرام که هریک از ما را از نزدیک
میشناخت نیز بر این امر آگاه بود .خطری که ازسوي ما حس کردند نیز به دالیل گفته شده باال بود.
پس از تصمیم به مقاومت اولین کار ما تعیین چارچوب مقاومت بود:
نخستين مسئلهای که هر س��ه برآن متفقالقول ش��دیم این بود که مبارزه اصلی ما کماکان
با رژیم شاه اس��ت .مبارزه ما با پرچمدار و جریان او به این خاطر اس��ت که او مبارزه با رژیم را به
شکست میکشاند .پس کماکان خط قرمز ،ساواک و رژیم شاه بود.
سپس تصمیم گرفتیم مقاومت ما در چند زمینه سیاسی ـ تشکیالتی و ایدئولوژیک باشد ،در
میان این سه ،اقدام عاجل تأسیس تشکیالت است ،زيرا تشکیالت ظرف دیگر فعالیتهای ما
خواهد بود و بدون این ظرف قادر به کار جمعی و گروهی نخواهیم بود.
برای اهداف فوق به برنامهریزی و تقسیم کار پرداختیم .قرارشد در چند زمینه شروع کنیم:
1ـ پاسخ تئوریک ،به «جزوه سبز» و «مقاله پرچم»
2ـ جمعآوری افراد و امکانات و ساماندادن تشکیالت
3ـ تالش ب��رای جلوگیری از امحاي اس��ناد و مدارک س��ازمانی بويژه مدارک آموزش��ی و
ایدئولوژیک
4ـ تماس با زندان و در جریان قراردادن آنها
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5ـ تماس با زندانیان آزاد شده و آگاهكردن آنها
6ـ تماس با شخصیتهايی چون آیتاهلل طالقانی
7ـ اعالم تشکیالت مستقل با نام س��ازمان «مجاهدین خلق ایران» و این که پرچمدار باید
اعالم جدايی و انشعاب کند.
آيا اين سازماندهي جديد مخفي بود يا علني؟

واقعیت این بود که ش��ماری از اهداف م��ا تا اعالم علنی ب��ه تعویق میافتاد .ما بهروش��نی
میدیدیم که با وجود فضای ضددموکراتیک حاکم بر س��ازمان ام��کان جدايی بهصورت علنی
وجود ندارد .پرچمدار ،شمشیر را از رو بس��ته ،از موضع کل س��ازمان و حتی گذشتهای که هیچ
ربطی به او نداش��ت همه را س��رکوب و تخطئه میکند ،سیاستی ش��تر مرغی داشت .از یکسو
گذشته ،رهبران و بويژه ایدئولوژی سازمان را به نارواترین شکل ،مورد حمله قرار میداد و همه
شکس��تها را به گردن آن میانداخت ،اما ازس��وی دیگر وقتی در مقابل افرادی چون علیرضا
سپاسی آش��تیانی و یا دیگران کم میآورد ،از موضع همان س��ازمانی که او را تخطئه کرده بود
وارد میش��د و با اقتدار و اتوریته ،طرف مقابل را به س��کوت و تمکین وامیداش��ت .ما بهخوبی
میدانس��تیم که با ما نیز همان خواهد رفت .بنابراین تا رس��یدن به حد نصاب مورد نظر و اعالم
علنی ما مجبور بودیم که کار را بهصورت مخفی و دور از چشم پرچمدار انجام دهیم.
هدف مرحله اول عبارت بود از :ارتباط و س��ازماندهی افرادی که تغییر ایدئولوژی نداده و در
گوش��هوکنار منزوی ش��ده و پرت افتادهاند .برای اینکه متوجه هماهنگی میان ما نشوند قرار
گذاشتیم هريک از ما مواضع متفاوت اتخاذ کنیم.
باالترین حساس��یت نس��بت به مجید باعنوان سردمدار «جریان دگماتیس��م مذهبی» بود.
نوک تیز مقاله پرچم نیز متوجه او بود .میدانس��تیم که دیر یا زود به س��راغ مجید خواهند آمد و
ارتباط او را با ما قطع خواهند کرد و همینطور هم شد .یک روز مجید خبر آورد که دو پیشنهاد به
او شده است؛ نخس��ت آنکه پرچمدار به او گفته میخواهیم در اصفهان تشکیالت بزنیم ،بهتر
است تو بهعنوان سر ش��اخه اصفهان به آنجا بروی .البته همه میدانستیم که ايجاد تشکیالت
در اصفهان بهانهاي برای دورکردن مجید از تهران و مرکزیت س��ازمان است .پیشنهاد دوم که
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پس از رد شدن پیشنهاد اول به او داده ش��د ،این بود که «برو خارج مدتی فکر و مطالعه کن .اگر
خواستی ادامه بده ،وگرنه برو سراغ زندگی خودت ».مجید این را هم رد کرده بود.
به ياد دارم وقتی که این مطلب را میگفت ،افزود «آدم با جمعی باشد که وحدت ایدئولوژیک
داشته باش��د و کارش این باش��د که صبح تا ش��ب میخ به دیوار بکوبد ،این ارجح است با موضع
باالداشتن در جمعی که با آنها وحدت نداری».
وقتی مجید با هردو ییشنهاد مخالفت کرد ،برای کس��ب روحیات انقالبی پرولتری و زدودن
ویژگيهاي زشت خردهبورژوايی او را به کارگری فرستادند.
قرار ش��د مجید در مقابل کارگری رفتن مقاومت نکند تا حساس��یت و شک آنها برانگیخته
نشود .به این ترتیب مجید نپذيرفت که به کارگری برود.
یکی دو هفته پس از انتش��ار مقاله پرچم ،وحید افراخته که پيش��تر در ش��اخه خود ما و گروه
تش��کیالتی ما بود و پس از ضربه  27مرداد به شاخه بهرام منتقل ش��ده بود ،در قرار بیرون خانه
حاضر ش��د و س��پس به خانه خیابان ترقی آمد .او با اعالم اینکه مجید دیگ��ر نمیآید ،خودش
را مس��ئول گروه ما معرفی کرد .افراخته تا زمانیکه در ش��اخه مجید بود بهاصطالح متحول و
متکامل نشده بود و چند ماهی بیشتر از تغییر ایدئولوژیاش نمیگذشت (((.او میخواست ادای

پرچمدار را در بیاورد ،ولی در این زمینه بس��یار کمتجربه و ناتوان بود ،نیامده ش��روع کرد ،اما هر
چه بیش��تر تالش کرد کمتر موفق ش��د .اول از آن جهت که تا چند ماه پیش به نوعی همردیف
س��ازمانی ما بود ،ما نقاط ضعف و قوت یکدیگر را خوب میدانستیم ،نه دست او تمام ًا پر بود و نه
دس��ت ما تمام ًا خالی ،از اينرو او نمیتوانست از موضع مس��ئول با ما برخورد کند .دوم و مهمتر
آنکه ما پیش��اپیش از طریق مجید از پش��ت صحنه باخبر بودیم ،این اطالع مانع میش��د که
افراخته و هر فرد دیگری بتواند با پنهانش��دن در پش��ت نام «سازمان» و اس��تفاده از» اقتدار»
تشکیالتی ،ما را به تسلیم وادارد.

 - 1درباره بیریش��هگی تغییر ایدئولوژی��ک او و نتایج فاجعهبار آن در هنگام دس��تگیری و هم��کاری همهجانبهاش با
مأموران ساواک در آینده به تفصیل خواهم گفت .بررسی علت مقاومت عنصر «چریک فدايی خلق» و وادادگی ذلتبار
بسیاری از این بهاصطالح تکاملیافتگان نیز قابل بررسی است.
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افراخته بیهوده تالش میکرد از موضع س��ازمان حرف بزند و ما را به تسلیم وادارد .تاکتيک
شناختهش��دهاش این بود که نقاط ضعفی در کار ،روابط و وظايف س��ازمانی م��ا پیدا کند و از آن
نقطه ،حمله را ش��روع کند ،اما هر چه میگش��ت کمتر پی��دا میکرد .نه اینکه م��ا بیعیب و
بینقص نبودیم ،مطمئن ًا ما هم ایراد داش��تیم ،اما او ناش��یانه به قوتهای ما م��یزد .گروه ما با
وجود شمار اندک ،کارايی بس��یار بااليی داشت :تهیه منظم نش��ریه امنیتی ،تهیه دستگاههای
شنود ساواک و ارتقاي مس��تمر کیفیت آنها ،توانايیهای اثباتش��ده در عمل نظامی ،ارتباط
فعال با خارج از کشور و ارس��ال میکروفیلمهای خبری به رادیو میهنپرس��تان و رادیو سروش
در بغداد ،طرحهای ابتکاری برای مقابله با خانهگردیهای ش��بانه ساواک ،تجربه و امکانات در
خانهیابی که مشکل بزرگ چریک در ش��هر بود ،تجربه مثالزدنی در امور مخفیکاری و زندگی
مخفی ،شناخت و رعایت ضوابط تشکیالتی و امنیتی در شاخه ما که باعث ایمنی قابلمالحظه
ما ش��ده بودو درنهايت تطبیق فعال ما ب��ا محیط اجتماعی ،بهطوریکه ه��م من و هم مرتضی
بسیاری ارتباطات فعال غیرسازمانی داشتیم که در شرايط بحرانی بسیار کارآمد بودند و...
بیمناسبت نیست به نمونهای از تطبیق فعال خود با محیط اشاره كنم .هر چریک باید افزون
بر خانههای تیمی که به آنها تردد میکند« ،اتاق تکی» مخصوص به خود هم داش��ته باشد تا
در شرايط واردآمدن ضربههاي س��همگین سازمانی ،حداقل بتواند ش��ب را در آن اتاق سر کند.
اصل این اس��ت که هیچکس جز خود فرد از نش��اني اتاق و یا خانه تکی خبر نداش��ته باشد .من
هم در حوالی سرچش��مه يك اتاق تكي داش��تم که گاه و بیگاه برای عادیس��ازی به آن س��ر
میزدم ،چندی بعد ،اتفاقي یک پاس��بان همس��ایه اتاق مجاور من ش��د .نام من کریم کشاورز
و شغلم تکنس��ین کارخانه آزمایش بود .در نخستین روزهای اسبابکش��ی حسین آقا پاسبان،
به فکر جابهجايی و خالیکردن اتاق افت��ادم ،اما پیش خود گفتم عجله نکن در پیش��انیات که
نوشته نشده س��عید شاهس��وندی ،عضو مخفی س��ازمان مجاهدین خلق ایران .این بابا هم که
مأمور س��اواک و گشت کمیته مشترک نیس��ت ،پاسبانی اس��ت که در یک کالنتری در حوالی
میدان غیاثی کار میکند ،از اینرو اتاق را خالی نکردم .همس��ایگی با حسین آقا پاسبان کمکم
به آش��نايي ما انجاميد .من برای اینکه غیبتهایم را توجیه کنم ،گفته بودم برای مأموریت به
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شهرستان میروم و بعضی اوقات هم شیفت شب کار میکنم .
موضوع حسین آقا پاس��بان را با مجید در میان گذاش��تم ،اوگفت رابطهات را حفظ کن .یک
شب که در خانه يادش��ده بودم ،برای صرف ش��ام مرا به اتاقش دعوت کرد .او يك رادیو داشت،
من هم با پیچاندن به ظاهر تصادفی موج رادیو ،روی فرس��تنده بخش فارسی رادیو بغداد مکث
کردم .گوین��ده اخباری از مجاهدی��ن و چریکه��ا را میخواند .این ماجرا باعث مطرحش��دن
مسائل سیاسی و طرح مس��ئله «خرابکارها» ش��د .من خودم را بیاطالع و از همهجا بيخبر و
کسیکه صبح تا شب سرش به کار خودش اس��ت و برای درآوردن یک لقمه نان و ارسال کمک
به خانوادهاش در شهرستان تالش ميكند ،نشان دادم .او ش��روع کرد از»خرابکارها» گفتن ،از
مهدی رضايی و کم سن و سالیاش و دفاعیاتش گفت و از فرار اشرف دهقانی از زندان قصر...
از او پرسیدم اگر با «خرابکارها» روبهرو شوی چه میکنی؟
خندید و گفت« :هیچ! اسلحهام را میاندازم زمین و دستهايم را میبرم باال».
گفتم نمیترسی به تو شلیک کنند؟
گفت« :ن��ه ،بابا ،اینه��ا با امث��ال م��ن ک��ه کاری ندارند ،ب��ا دم کلفته��ا کار دارن��د و در
اطالعیههايش��ان هم مینویسند اسلحههای ما س��ینه کسانی را نش��انه میرود که سینه ما را
نشانه گرفتهاند».
رابطه من با حس��ین آقا پاس��بان چنان ش��د که هر چند وقت یکبار ،جمعه ش��بها ،از خانه
پایگاهی به اتاق تکی ،س��پس با هم به ابتداي خیابان جمالزاده میرفتیم ،سوار مینیبوسهای
مخصوص امام��زاده داود ش��ده ،بقیه راه را ه��م پیاده کوهن��وردی میکردی��م و صبح جمعه
برمیگشتیم و من به بهانه دیدن فامیلهايی که برای خودم درست کرده بودم از او خداحافظی
میکردم و پس از چکه��ای امنیتی به خانه پایگاه��ی میرفتم .به یاد دارم یک��ی دو بار برای
آموزش بعض��ی از برادران علنی که در س��ر قرارها احس��اس ترس و کنترلش��دن میکردند و
بهاصطالح برای عینیکردن دید آنها ،با آنها به در کالنتری رفتم و احوال حس��ینآقا پاسبان
را پرسیدم تا برادران مربوطه ترسشان بریزد.
جال��ب اس��ت برایت��ان بگویم ک��ه یک��ی از جمعهش��بهايی ک��ه با حس��ینآقا پاس��بان
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ب��ه امام��زاده داود میرفتی��م ،هم��ان ابت��دای خیاب��ان جمال��زاده ،در ایس��تگاه مینیبوس،
پیرزن��ی با یک گوس��فند کوچک ايس��تاده ب��ود و پی��رزن مس��افران را ورانداز میک��رد .آمد
س��راغ من و حس��ین پاس��بان و گفت :ننه ش��ما ه��م امام��زاده داود میروی��د؟ گفت��م  :بله.
گفت :من این گوس��فند را نذر کردهام؛ ولی نمیتونم این همه راه را بروم( .آنموقع مثل پس از
انقالب جاده آسفالت نکشیده بودند) ،میتوانید این را برای من ببرید؟
ما هم قبول کردیم و پیرزن بس��يار دعایمان ک��رد .در بین راه هم که پیادهروی داش��تیم ،به
نوبت گوسفند را یا من یا حسین پاسبان روی گردنمان میگذاش��تیم .زمانيكه به خود امامزاده
رسیدیم .عدهای در ازای ذبح گوسفند ،کله و پوست و یک ران را میگرفتند.
حسین آقا پاسبان گفت خیلی زیاد اس��ت .چوب ،نی و چاقويی از آنها گرفت و خودش دست
به کار ش��د.کام ً
ال وارد بود .بعد کله و پوس��ت را به صاحب چاقو داد و بقی��ه را قطعهقطعه کرده
میان مردم تقس��یم کرد .دل و جگرش را هم برای خودمان کباب کرد .بعد گفت کریم آقا! یک
رانش را هم ب��رای خود مان ببریم .گفتم :حس��ین آقا ،همان دل و جگر کافی اس��ت .گفت :چه
فرقي میکند ،میخواهیم به فقرا و نیازمندان بدهیم ،خود من و تو هم نیازمندیم .اصرار داشت
که حتم ًا یک ران را با خود ببریم .من مخالف بودم و داستان گوس��فند و گرگ را برایش گفتم و
شعرش را خواندم:
شنیدم گوسفندی را بزرگی
رهانید از دهان و دست گرگی
شبانگه کارد بر حلقش بمالید
روان گوسفند از وی بنالید
که از چنگال گرگم در ربودی
چو ديدم عاقبت گرگم تو بودی
حسین آقا پاسبان شعر را که شنید دیگر هیچ نگفت و به همان دل و جگر راضی شد.
مرتضی نیز امکانات اجتماعی خوبی داش��ت و ش��جاعت فوقالعاده و عادیس��ازیاش در
صحنه مثالزدنی بود .ش��جاعت مرتضی صمديه چنان ب��ود که اگر او در زمان شناس��ايی و یا
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عملیات احساس خطر میکرد آن عمل متوقف میشد .او همیش��ه چنان بر انجام عمل اصرار
داشت که احساس خطر او بر ضرورت عقبنشینی و متوقفکردن عملیات حجت بود.
جالب اینکه افراخته تا زمانیکه در ش��اخه ما بود این توانايیها را س��تایش و تأيید میکرد و
در چند مورد هم به سفارش مجید ش��ریف ،قرار ش��د با من بیاید و از ما بیاموزد ،بنابراین اکنون
نمیتوانست بهسادگی همه را نفی کند.
از هرکجا وارد میشد و میخواس��ت ایرادی بگیرد واقع ًا ناتوان بود و ما بهراحتی و البته بدون
اینکه تحریکش ،پاسخي داشتیم .هدف ما (من و مرتضی) این بود که او را وادار کنیم نه از موضع
باال و برتر ،بلکه حقوق برابر با ما حرف بزند و این برای او به معنای واگذارکردن صحنه بود.
به ياد دارم در یکی از جلس��ات از او درباره مجید پرسیدم ،البته پیش از ظهر همان روز مخفیانه
مجید را دیده بودم در حالیکه اسلحه سازمانیاش را از او گرفته و او را به کارگری فرستاده بودند.
افراخته ابتدا یک دروغ تحویل من داد و گفت»:مجید در قسمتهای دیگر سازمان مشغول
انجام وظايف انقالبیاش اس��ت ».اما ناگهان مثل اینکه فکر ک��رد گاف بزرگی از من گرفته
بهشدت برافروخته ش��د و ادامه داد« :این چه س��ؤالی اس��ت که میکنی؟ این نشانه گرایشات
لیبرالیستی و خردهبورژوايی توست .این کنجکاوی تشکیالتی است و» ...
او ش��روع به تاختن به من کرد ،من هم که ش��یطنتم گل کرده بود وانم��ود کردم تحتتأثیر
حرفهای او قرار گرفتهام ،سرم را پايین انداختم و او بیشتر حمله کرد .وقتي صحبتهایش تمام
شد ،با خونسردی گفتم« :بهمن! همیشه همینطور با عجله قضاوت می کنی؟» او که از جواب
من جاخورده بود و انتظار اینگونه صحبتکردن آن هم ازس��وي مرا نداشت ،با تعجب به من و
مرتضی نگاه کرد ،گویا میخواس��ت تأيیدیهای از مرتضی علیه من بگیرد .اما من مهلت نداده و
ادامه دادم»:آخر اکبر (نام تشکیالتی مجید) از این پایگاه و پایگاههای دیگر که من و تعدادی از
بچهها به آنها تردد میکنيم باخبرست .رسم تشکیالتی است که یا او خود خبر سالمتیاش را
بدهد یا تو که بهجای او آمدهای از سالمت او به ما و دیگران خبر دهی .خود اکبر هم وقتی مدتی
طوالنی به ما سر نمیزد خبر س�لامتیاش را هر روزه به ما میرساند .س��ؤال من به این خاطر
بود »...توضیح من ،آب سردی بر سراپای او بود .او دیگر نتوانست از موضع پیشین حمله کند.
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الگوی افراخته ،پرچم��دار و مقاله پرچ��م بود و برخوردی که با علیرضا سپاس��ی آش��تیانی
بهعنوان «اپورتونیست چپنمای سلطهطلب» ش��ده بود ،او میخواست همین پروژه را در مورد
من و مرتضی پیش ببرد .در گام اول میخواس��ت امکانات،ارتباط��ات ،اطالعات و حتی دانش
فنی ما را تحویل گرفته و سپس ما را بهدنبال نخود س��یاه به کارگری بفرستد و در مقابل امنیت
جانی ما هم کمترین احساس مس��ئولیتی نمیکرد .هدف ،خس��ته و درماندهکردن ما بود که یا
متحول شویم یا حداقل از موضع پايین در خدمت آنها قرار گیریم .از يكسو ما شبها از دست
خانهگردیهای ساواک ،خواب راحت نداشتیم و ازس��وي ديگر روزها درگیر بحث و گفتوگو با
نارفیق وحید افراخته و بعدها هم بهرام آرام شدیم .عصرها با حضور افراخته ،صمدیهلباف و من،
بحث جریان داشت ،البته او هرچه میبافت ما پنبه میکردیم.
به این ترتیب خانه خیابان ترقی که یکی از امنترین خانههای سازمانی بود محل تردد افراد

متعدد شد.

اگر امكان دارد ب�ه نمونههاي�ی از برخوردهای متقابل میان ش�ما و صمدیه از یکس�و و وحید
افراخته از سوی دیگر اشاره کنید؟

یکبار گفت ضربههايیکه خوردهایم ناش��ی از ایدهآلیس��م نهفته در ایدئولوژی ما بوده است.
او ضربه خانه خیابان شیخهادی و نیز ضربه پس از عملیات س��رتیپ طاهری که به دستگیری
محمد مفیدی ،محمدباقر عباس��ی و سرانجام ش��هادت محمود ش��امخی انجامید را بهعنوان
نمونه ذکر کرد.
من و مرتضی که دلیل ضربهها را میدانستیم و پيش��تر درباره آن بحث کرده بودیم در مقابل
نتیجهگیری او مقاومت کردیم و دالیل ضربه را عدمرعایت الفبای ضوابط تشکیالتی و امنیتی
و اینکه اف��راد بدون کمترین آموزش و آزمایش ش��روع به مداربندی کرده و بس��یاری ضوابط
را رعایت نکردهاند ،دانس��تیم و نتیجهگیری کردیم که این ربطی ب��ه ایدئولوژی ندارد .ضوابط
این کار پيشتر تنظیم ش��ده و اگر مس��ئول مربوطه و افراد ضوابط را رعایت میکردند این اتفاق
نمیافتاد .این خطايی تشکیالتی اس��ت و ربطی به ایدئولوژی ،آن هم بعد فلسفی آن ندارد .در
ضمن مسئول اصلی گروه بهرام آرام بود که در زمره سراني بود كه تغيير كرده بودند.
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من همچنی��ن نقاطضعف یک��ی دو نفر از اف��راد تغییر ایدئول��وژی داده و متحول ش��ده را
میدانستم و با ذکر نام آنها گفتم این مس��ائل را چگونه تبیین میکنید؟ اینها مسائل خصلتی
و فردی اس��ت و رابطه این همانی و یک به یک ،به قبول و یا عدمقب��ول ایدئولوژی به مفهوم
فلس��فی آن ندارد در غیر این صورت ايرادهاي اینها هم به ایدئولوژیش��ان مربوط میش��ود.
افراخته گفت :آنها هنوز ایدئولوژی پرولتری را جذب نکردهاند.
من گفتم :با همین اس��تدالل در مورد افراد مذهبی هم میتوان گفت ک��ه آنها ایدئولوژی
اسالمی سازمان را جذب نکردهاند ،نمیش��ود که ضعف یکی را به عدمجذب ایدئولوژی نسبت
داد و همان ضعف را در فرد دیگر به بنیان ایدئولوژی نسبت داد.
بحث عصرها بین ما جریان داشت .در یک جلسه اش��کالهاي مرا بزرگ کرد و میخواست
مرا به موضع دفاعی اندازد .م��ن آنچه را که وارد بود بالفاصله تأيید ک��رده و پذیرفتم ،اما اضافه
کردم ضعفهای من به علت عدمجذب کافی ایدئولوژی اس�لامی س��ازمان بوده اس��ت .این
نتيجه گیری ،او را هم عصبانی و هم مستأصل کرد.
یکروز گفت باید ب��ه کارگری بروی تا خصلته��ای خردهبورژوايیات از بی��ن برود .گفتم
میروم ،اما بالفاصل��ه اضافه کردم که ت��و بهتر از هرک��س میدانی که من از مع��دود افرادی
بودهام که روابط بس��یار گس��ترده با اقش��ار گوناگون اجتماع و ازجمله کارگران داشتهام .سپس
داستان حسینآقا پاس��بان ،کارگری در کورهپزخانهها ،بلورسازیها ،کارخانههای سنگبری و
کارهای ساختمانی جنوبشهر ازجمله شهرک دولتآباد ،کارخانه آزمایش و سرانجام ماجرای
اجارهکردن دکان رادیوسازی در خیابان بیسیم نجفآباد((( و نیز خانه خیابان دهمتری درویش
در مس��گرآباد و همس��ایگانی که با آنها ارتباط فعال داشته ،به فرزندانش��ان درس میدادم و
وسايل برقیش��ان را تعمیر میکردم ،به یادش آوردم و به او گفتم این کارنامه کارگری رفتن و
روابط اجتماعی من اس��ت ،پس از آن افزودم در تمامی تماسهايیکه با اقشار محروم جامعه و
کارگران داشتهام تجربه به من نشان میداد که اس�لام بهمثابه ایدئولوژی سازمان بیش از هر
 - 1این دکان را من تحت پوش��ش تعمیرکار رادیو و تلویزیون از صاحب آن احمدآقا رادیوساز ،کرایه کرده بودم .در این
مکان و در مقابل چشمان مردم محل ،ما دستگاههای شنود بیسیمهای ساواک و کمیته را میساختیم.
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ایدئولوژی دیگری قدرت جذب اقشار محروم و زحمتکش جامعه و بويژه کارگران را دارد.
گفت« :تو معنی این همه کارگری رفتن را نفهمی��دهای ».گفتم« :تو که خودت یک روز هم
کارگری نرفتهای ،چگونه از کارگری رفتن من ایراد میگیری؟»
ما میخواستیم او به مقولههاي ایدئولوژیک بپردازد ،اما او میخواست از مواضع تشکیالتی،
ما را به تس��لیم وادارد .چندینبار گفتیم آدم که با چند جزوه دس��ت چندم مانند «انسان چگونه
غول ش��د» که تغییر ایدئولوژی نمیدهد .بعد هم اف��زودم ما همه اینها را خوان��ده بودیم و بعد
«مجاهد» شدیم.
ی که در پای��ان حرفی برای گفتن
افراخته ،در بحثه��ای گوناگون با ما کم م��یآورد ،طور 
نداشت ،اما در فاصله دو جلسه توسط بهرام و یا شهرام ش��ارژ میشد .با این همه در پایان جلسه
بعد وضع مانند پيش بود .به این ترتیب بحثهای ما چندین نوبت متوالی بینتیجه ادامه یافت.
پس از یکی دو هفته در پایان جلس��ه از من خواس��ت که اس��لحه خود را تحوی��ل دهم ،من هم
تحویل دادم .همانروز در خیابان با کلک ،اس��لحه مرتضی را هم گرفت .به این ترتیب که چند
بار خطاب به مرتض��ی گفت« :برادری به اس��لحه احتیاج دارد و من دارم س��رقرار او میروم .تو
(مرتضی) اسلحهات را بده  ،بعداً از انبار برایت میآورم».
مرتضی هم به این ترتیب خلعسالح شد .یکی دو هفته گذش��ت و از وعده تحویل سالح به
مرتضی خبری نشد.
به یک نکته مهم هم بايد اش��اره كنم؛ درآن ایام و حتی تا چند ماه بعد اص ً
ال «اسلحه» و تهیه
آن مد نظر ما نبود .درآن ایام یک جزوه و نوشته سیاسی و بخصوص ایدئولوژیک از سازمان ،که
پرچمدار درصدد نابودی همه آنها بود ،از دهها اس��لحه و بمب برای ما باارزشتر بود؛ از اینرو
بود که در مقابل خلعسالح توسط پرچمدار ،حساسیت و نگرانی نداشتیم .تنها نگرانی این بود که
ما در شهر و در محیط تحت کنترل ساواک و نیروهای امنیتی ،آن هم در شرایط خانهگردیهای
ش��بانه ،فعالیت میکردیم .درآن وضعیت هر لحظه امکان درگیری و رويارويي با ساواک وجود
داشت .اسلحه برای ما وسیلهای دفاعی در برابر رژیم بود که البته این را هم از ما دریغ کردند.
در جلس��های با حضور مجید ش��ریف ،مرتضی و من قرار ش��د کمی فتیله مخالفت را پايین
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بکش��یم تا بتوانیم همه امکانات را جذب کنیم .مرتض��ی هنوز امکاناتی در اختيار داش��ت .من
تقریب ًا تمام امکانات و افرادی را که با آنها در ارتباط بودم در جریان گذاش��ته و آنها با ما اعالم
همبستگی کرده بودند.
قرار ما بر این شد که مرتضی کمی کوتاه بیاید و من موضع قاطع بگیرم و ارتباطم را قطع کنم
و به کارهای گروهی خودمان برسم.
یک روز عصر (اواخر دی  )1353وحید افراخته به خانه خیابان ترقی آمد .پس از کمی بحث،
مرتضی که خلعسالح ش��ده بود ،وانمود کرد که از مخالفت ش��دید اولیه منصرف شده و مسئله
مبارزه با رژیم برای��ش از تغییر ایدئولوژی مهمتر اس��ت .افراخته که هفتهه��ای طوالنی هیچ
دستاوردی نداشت با ش��نیدن حرفهای مرتضی بسیار خوشحال ش��د .نوبت به من که رسید
طبق قرار پیش��ين محکم ایس��تادم و گفتم من دیگر ش��ما را قبول ندارم .ش��ما با ما بهصورت
تاکتیکی برخورد میکنید و صداقت ندارید ،میخواهم از س��ازمان جدا ش��وم .م��ن نه از مبارزه
خسته ش��دهام و نه برای حفظ جانم این حرف را میزنم ،چون میدانم با سازمانبودن حفاظت
بیشتری برای من دارد و در جداشدن خطر دس��تگیری و به دام ساواک افتادن زیادترست .با این
همه چون شما را «صادق» نمیدانم میخواهم جدا شوم.
با شنیدن این کلمات به راس��تی برق از کله افراخته پرید .با موردی روبهرو شده بود که اص ً
ال
تصور و گمانش را نمیکرد؛ کوتاهآمدن مرتض��ی و کوتاه نیامدن من .او که ت��ا دیروز از موضع
باال ما را مورد حمله قرار م��یداد ناگهان چنان نرم ش��د که قابل تصور نب��ود ،گفت« :نه! بمان
چرا میخواهی بروی؟ ت��و که میخواهی مبارزه کن��ی ،کجا بهتر از س��ازمان میتوانی با حفظ
ایدئولوژی خودت با رژیم مبارزه کنی؟! گفتم»:میدانم بیرون از س��ازمان خطرات زیاد است و
با سازمان بودن حفاظت بیش��تری برای فرد فراهم میکند ،ولی از آنجا که دیگر شما را صادق
نمیدانم میخواهم بروم ».ب��از هم کوتاه آمد و گفت« :بمان! ش��اید من نتوانس��تهام بهخوبی
نظرات سازمان را برایت توضیح دهم .بمان! قرار میگذاریم با س��ید (بهرام آرام) که تو را خوب
میشناسد و تو نیز او را میشناسی صحبت کنی ».گفتم« :از قضا تو خیلی خوب نظرات سازمان
را منعکس کردی .اشکال از شخص تو نیس��ت ،من این سیستم را قبول ندارم ».بعد هم افزودم:
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«میدانی آنچه تو طی چند هفته گذشته از خودت نش��ان دادی ،نه آن بهمنی است که من قب ً
ال
میش��ناختم و نه هیچ ش��باهتی به کس��انی دارد که من آنها را بهعنوان چهرههای ش��اخص
و ماندگار س��ازمان میشناس��م ».گفت« :مث ً
ال کی ؟» گفتم« :سعید محس��ن ،محمدآقا ،ناصر
صادق ،فرهاد صفا ،احمد رضايی و کاظم ذواالنوار».
نام افراد را که میآوردم آشکارا س��کوت کرد .نه حرفی علیه آنها زد و نه تالش کرد خودش
را با آنها مقایس��ه کند ،تنها با لحنی ک��ه دیگر اس��تحکام و تحکم پیش��ین در آن نبود گفت:
«سازمان ما در مسیر تکاملی خود ،ادامه راه همانهاس��ت ».من لجوجانه تکرار کردم« :به نظر
من اینطور نیست ،از اینرو میخواهم از س��ازمان بروم ».از او اصرار که بمان و از من انکارکه
میخواهم ب��روم .در وضعیت بدی قرار گرفته ب��ود .قادر به واكنش نش��اندادن نبود و فرصت
همفکری با شهرام و بهرام را هم نداشت ،چون من ناگهاني به او گفته بودم .
برای این ک��ه فضا را آرام کن��م ،افزودم« :م��ن مبارزه را کن��ار نمیگذارم ،ب��ه محیطهای
اجتماعی و کارگری ميروم .میخواهم حس��ابی تحقیق کنم .اگر پ��س از تحقیق به این نتیجه
رس��یدم که حق با شماس��ت برمیگردم  .اگر خواس��تید مرا دوباره بپذیرید ،اگر ه��م به نتیجه
دیگری رسیدم به مبارزهام با حکومت ش��اه ادامه میدهم .درضمن اگر در مس��یر مبارزه با هم
برخورد کردیم من به شما کمک میکنم».
با وضعیت غیرمنتظرهای روبهرو ش��ده بود .فردی که اص ً
ال از او انتظار نداش��تند اینگونه در
مقابل سازمان ایستاده بود .تاکتيک اتخاذ مواضع گوناگون بس��یار مؤثر افتاد و ما با فرصت چند
ماهه به سازماندهی خود پرداختیم.
تا آنجا که میدانس��تیم این تنه��ا و اولین م��ورد از اینگونه موارد بود .طبق س��نت «همه»
سازمانهای توتالیتر و غیردموکرات و ازجمله سازمان نارفیقان ،فرد معترض باید «اخراج» شود
و نه اینکه خود « خارج» شود .در س��ازمانهای دموکراتیک افراد به میل و اراده خود وارد و به
میل و اراده خود خارج میشوند ،عضو میش��وند و حتی به ردههای باالی تشکیالت میرسند،
گاه استعفا میدهند و گاه با تعدادی دیگر انشعاب میکنند و گروه دیگری تشکیل میدهند ،اما
در س��ازمانهای توتالیتر ماجرا به این صورت نیس��ت ،افراد یا درون «حلقه»اند ،پس رفیقاند
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و برادر و مبارز و بهاصطالح امروزی»خودی»؛ ممکن اس��ت ش��ماری به هر دلیل بخواهند از
«حلقه تشکیالت» بیرون بروند ،در این صورت «خائن»اند و «دشمن خلق» و همکار رژیم.
در این سازمانها حد وس��ط وجود ندارد .در این س��ازمانها و احزاب ،کوچکترین تمایل گریز و
حتی دوری از مرکز بهشدت سرکوب میشود .فرد معترض باید بهايی سنگین بپردازد ،تا افراد دیگر
بهراحتی هوس بیرونرفتن به سرش��ان نزند .فرد معترض باید با انبوهی بدهکاری و سرافکندگی
و کارنامهای س��راپا ضعف و خیانت از سازمان بیرون انداخته ش��ود .در واقع «جسد متحرک « فرد
معترض باید از سازمان بیرون رود تا درآینده حق هیچ اعتراض و ادعايی نداشته باشد.
جلس��ه که تمام ش��د ،افراخته و مرتضی صمدیه از خانه بیرون رفتند .در بی��ن راه افراخته به
مرتضی میگوید:
«س�لاح به تو خواهیم داد و ترتیبی میدهیم که بتوانی در یک پوشش مناسب خانهای اجاره
کنی و از کریم (سعید) جدا شوی ».او س��پس به مرتضی میگوید« :از نظر سازمان حکم سعید،
حکم سرباز فراری از جبهه است .اگر قدرت داشتیم یک گلوله در مغزش خالی میکردیم ».آن
روز گذشت .دو روز بعد ،اسلحه کمری رولوراس��پرینگ فيلد متعلق به مرتضی را که از او گرفته
بودند ،به او برگردانند.
در اینجا بیمناسبت نمیدانم بخش��ي از بازجويی یار عزیز و دیرینم مرتضی صمدیه لباف را
برایتان بخوانم( .ایکاش کسانی که این مدارک را در اختیار دارند؛ با اسناد تاریخ میهن ما کمتر
گزینهای برخورد کنند و تمامی آن را در معرض قضاوت نسلهای آینده قرار دهند):
«از حدود هش��ت ماه پی��ش [تاری��خ بازجويی حوال��ی تیرماه 1354اس��ت] م��ن در جریان
مب��ارزه ایدئولوژیک ق��رار گرفت��م .جریان به ای��ن قرار ب��ود که مجید ش��ریفواقفی ش��روع
کرد ب��ه کنای��هزدن از ای��ن قبیل ک��ه کمک��م دارند زیر پ��ای خ��دا را ج��ارو میکنن��د .از نظر
مرکزیت اف��رادی که مذهبی هس��تند ب��ه علت داش��تن چنین تفکری ی��ا باید ن��وع تفکر خود
را ع��وض و اصالح کنن��د .به این ش��کل که ب��ه کارگری برون��د و آنق��در کار کنند ت��ا قدرت
پذیرش مارکسیس��م را پیدا نمایند یا اینکه در گوش��های ق��رار گیرند و به کاره��ای خردهکاری
بپردازند و کمکم وضع خود را عادی کرده و ش��غلی پی��دا كرده و زنی هم گرفت��ه و بهتدریج کنار
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بروند .صحبت میش��د که تم��ام ضعفه��ا و ضربههايیک��ه ما تا به ح��ال خوردهای��م مربوط
به تفکر ایدهآلیس��تی و مذهبی ب��وده که داش��تهایم و این ه��م از گرایشه��اي خردهبورژوازی
ماس��ت و اگر ایدهآلیس��ت نبودیم و اگر تفک��ر مذهبی نداش��تیم اص ً
ال ضربه ه��م نمیخوردیم.
خالصه صحبتهايی به این شيوه ش��روع به وزیدن گرفت تا اینکه مسئول ما عوض شد و وحید
افراخته بهجای مجید (ش��ریف واقفی) آمد و با من و سعید شروع به بحثکردن نمود ...من و سعید
شبها به کشبافی رفته و مدتی را کار کردیم .تا اینکه جزوه پرچم مبارزه ایدئولوژیک بیرون آمد...
از این زمان به بعد من و س��عید دیگر به حرفهای وحید گوش نمیدادیم .دیگر کارگری نرفتیم.
در این رابطه سعید انتقادی به وحید کرد و گفت تو خودت چقدر کارگری رفتهای که ما را کارگری
میفرستی .شما با ما تاکتیکی برخورد میکنید .حال که ما حاضر به همعقیدهشدن با شما نیستیم
شما به خود اجازه میدهید هر باليی بخواهید سر ما بیاورید .پس چه بهتر که بروم کنار.
وحید در پاس��خ گفت تو اص ً
ال مفهوم کارگریکردن را نفهمیدهای .این مدت هم که کارگری
کردی مانند قبل هیچ تأثیری روی تو نداشته .ازسوي دیگر مجید بدون اینکه وحید متوجه شود
به منزل ما میآمد .مجید به من گفت تمایل به همکاری با آنها را نش��ان بده تا اینکه سالح در
اختیارت بگذارند .من نیز این کار را کردم و از خود انتقادي كردم و بيان داش��تم ش��ما مس��ائل را
بيشتر براي من توضيح دهيد و روشن كنيد ،ش��ايد بپذيريم ...پس از آن وحيد گفت آن سالح به
تو خواهیم داد و ترتیبی نیز میدهیم که بتوانی در یک پوشش مناس��ب خانهای نیز اجاره کنی و
از سعید جدا شوی .درباره سعید به من گفت او مانند سرباز فراری ایستاد و اگر قدرت داشتیم یک
(((
گلوله در مغز آن خالی میکردیم .پس از چند روز دومرتبه سالح به من داد»...
به این ترتیب من ارتباطم را با س��ازمان قطع کردم .مجید به کارگ��ری میرفت و مرتضی با
انتقاد از خود با آنها در ظاهر کار میآورد ،اما در ورای این ظاهر متفاوت ،جلسهها و تالشهای
ما در مسیر احیاي جریان خودمان ادامه داشت.
ممکن است به شماری از اقدامات و دستاوردهای خود طی این مدت اشاره کنید؟
 - 1سازمان مجاهدین پیدايی تا فرجام ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،ص  ،15ج.2
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مجید طی این م��دت ،جوابیهای بر مقاله "پرچم" نوش��ت ،ما این جوابی��ه را برای روز اعالم
جدايی گذاشته بودیم .سعی میکنم درآینده بخشهايی از آن را که به يادم مانده است بازسازی
کنم .من موضوع را با عبدالرضا منیری جاوید (خس��روـ حمید الکترونیک) که مغز متفکر گروه
الکترونیک بود در میان گذاش��تم ،او با ما اعالم همبستگی کرد و قرار ش��د چند نفرهوادار علنی
را پس از اعالم موجودیت در جریان بگذارد .جالب اس��ت بدانيد طی مدت��ی که افراخته به خانه
خیابان ترقی میآمد ارتباط منیری جاوی��د با من را قطع کرد .ابتدا خودش مس��ئول ارتباط با او
شد .سپس ساس��ان صمیمی بهبهانی که من ،او و برادرش کیوان را از دوران دانشآموزی و بعد
هم دانشجويی میشناختم ،رابط او کرده بود .ساسان انسان بسیار متین و مؤدبی بود ،اما در این
ایام در برابر جریان پرچمدار "تسلیم" ش��ده بود .قرار بود دانش فنی منیری جاوید به وی منتقل
شود و او بهجای من با منیری جاوید کار کند.
پیشتر از"تسلیم"ش��دن و نه متقاعدش��دن افراد صحبت کردم؛ "ساس��ان" نمونه بارزی از
اینگونه افراد بود .من او را در س��ال های  1349-50زمانیکه با احمد توکلی و احمد شادبختی
گروه سه نفره دانش��جويی فعالی در دانشگاه پهلوی (ش��یراز) بودند نش��انه کرده و به سازمان
معرفی کردم .احمد توکل��ی باوجود فعالب��ودن در محیط دانش��جويی ،به دالي��ل گوناگون،
پتانس��یل عضویت از خود نشان نداد .احمد ش��ادبختی ،انسان بسیار وارس��ته و شریفی بود ،اما
بهدلیل نقص عضو و ش��اخصبودن نتوانس��ت به عضویت گروه چریکی مخفی درآید .او بعدها
در ارتباط با احمدرضا کریمی معروف دستگیر ش��د و در زندان به عضویت سازمان در آمد .پس
از انقالب ما با هم در نشریه مجاهد بودیم .از میان این سه ،ساس��ان و سپس برادرش کیوان به
عضویت سازمان درآمدند.
من پس از اعالم جدايی از سازمان ،دستم باز شده بود که با هرکس میخواهم مالقات کنم.
نشانی ساسان را بهدست آورده و او را مالقات کردم .یکی دو ساعتی با او درمورد تحوالت درون
س��ازمانی صحبت کردم  .بدون اینکه نش��ان و ردی از وجود یک گروه و جریان بدهم ،منتظر
واكنش او بودم .او مخالف نکرد ،اما اظهار عالقه هم نکرد .به نظرم مانده بود که چه کند .ماجرا
را به صمدیه و شریف گفتم ،قرار شد پس از اعالم موجودیت بار دیگر با اوصحبت کنم؛ امکانی
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که البته فراهم نشد.
در پی دس��تگیری افراخته و در اثر همکاریهای گسترده او با س��اواک ،ساسان نیز دستگیر
شد .در روزهای بازجويی و شکنجه در کمیته مشترک سابق ،من چند بار دراتاق بازجو با ساسان
مالقات کردم .برخورد او با من بسیار گرم و از س��ر تواضع بود .او نسبت به اتفاقهاي پیش آمده
ابرازتأس��ف و برائت کرد .در بازجويیهای بهجای مانده از او در مورد تماس��ش با منیری جاوید
روحیه "تسلیم" اوآشکارست .ساسان در پاسخ به اعتراض منیری جاوید به وی میگوید:
"به او گفتم که گمان نکن که هرکس از هر چیز در سازمان با خبر است غیر از تو .مث ً
ال مسئله

مارکسیس�م برای خود من هم آنطورکه تو فکر میکنی حل نش�ده و مس�ئله این نیس�ت که من

هیچ اش�کال و هیچ س�ؤالی در این زمینه ن�دارم .ولی من س��ؤالهايم را مطرح میکنم و جواب
میخواهم و بحث میکن��م ،ولی تو هنوز هیچ اش��کالی را مطرح نکرده ،خ��ودت برای خودت
(((
مسئله را پرورانده و بزرگ کردهای و تصمیم نهایی را هم گرفتهای"...
کمتر از دو ماه از تشکیل گروه ما نگذشته شمار افراد ما رو به فزونی گرفت:
ـ محسن سیاهکاله ،عضو علنی و کارآمد سازمان در ارتباط با ما قرار گرفت .متأسفانه او کمی
بعد و قبل از علنیشدن جریان ما ،توسط گشتیهای کمیته دستگیر شد .این برای گروه کوچک
ما در آغاز راه ضربه بزرگی بود .محسن پس از دس��تگیری مقاومت کرد و ساواک پی به عضویت
او در سازمان نبرد ،البته او نیز پس از دستگیری و خیانت افراخته دوباره به زیر شکنجه برده شد.
ـ علی خدائی صفت دیگر عضو علنی و پر ارتباط سازمان از ش��اخه بهرام در ارتباط با ما قرار
گرفت .پیوستن علی خدايیصفت ،سر پل بسیاری ارتباطات بعدی ما شد .
ـ ابراهیم(ناصر) انتظار مهدی عضو قدیمی و با سابقه سازمان و همشهری من در ارتباط با ما
قرار گرفت .او حاضر به پذیرش ایدئولوژی جدید نشده ،ولی دچار نوعی سردرگمی و ابهام شده
بود .پس از اینکه فهمید جریان اصیل س��ازمان ادامهدار اس��ت جان تازهای گرفت ،از طریق او
مهدی کتیرايی و محمدعلی توحیدی در ارتباط با ما قرار گرفتند.
 - 1خالصه پروندههاي ساسان صمیمی بهبهانی ،به نقل از صفحه  ،17ج ،2مجاهدین از پیدایی تا فرجام.
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ـ از طریق محسن سیاهکاله و علی خدايیصفت امکاناتی خوش��های از اعضا و افراد مستعد
در ارتباط با ما قرار گرفتند .ـ س��رنخی از حسن ابراری عضو قدیمی س��ازمان و حسین جنتی از
اعضای قدیمی بهدست آمد که پرچمدار هريک را به کارگری و انزوا فرستاده بود.
ـ حمید خادمی کادر ارزنده و علنی س��ازمان و تع��دادی که در ارتباط ب��ا او بودند به ما وصل
شدند .شماری بازاری و ازجمله سیفاهلل کاظمیان در ارتباط مستقیم با ما قرار گرفتند.
ـ درهمین ایام ،شماری زندانیان سازمان که محکومیت سهساله را گذرانده بودند آزاد شدند.
در میان آنها چهره برجس��تهای بهنام " فرهاد صفا" مس��ئول سابق اس��تان فارس و مسئول
مستقیم خود من در پيش از ش��هریور  50وجود داشت .فرهاد اس��تعداد برجستهای در حد احمد
رضايی و کاظم ذواالنوار بود .افزون برآن ،محمد اکبری آهنگر دیگر عضو برجس��ته ،بهتازگی
آزاد شده بود .شمار دیگر هم آزاد ش��ده بودند مانند علی اکبر نبوی نوری ،مهدی خدايیصفت،
محسن طریقت منفرد ،جواد برائی و...
هريک از ای��ن زندانی��ان آزاد ش��ده و بخصوص فره��اد صف��ا و محمد اکب��ری تجارب و
دس��تاوردهای ارزش��مند زندان را با خود داش��تند .تلفیق توان تئوریک و تجارب اینها با توان و
تجارب عملی و مبارزاتی ما در بیرون پایان ادعاهای پرچمدار بود.
این بود که تماس با زندانیان آزاد ش��ده در دس��تور کار ما قرار گرفت .ش��هرام میخواس��ت
زندانیان آزاد ش��ده را بهصورت جدا جدا ابتدا مخفی کند ،ارتباطات آنها را قطع کرده و س��پس
تحتتأثیر قرار دهد .ما از طریق امکاناتی که داشتیم موضوع را بخصوص با فرهاد صفا و محمد
اکبری در میان گذاشتیم.
جالب است دانسته شود که نه تقی ش��هرام و نه بهرام هیچيک از تغییر ایدئولوژی سازمان با
زندانیان آزاد شده صحبت نکرده بودند ،بهگونهایکه آنها در ابتدا در رويارويي با اطالعاتی که
ما به آنها میدادیم ،محتاطانه وگاه با تردید برخورد کردند ،البته س��پس مطمئن شدند .به این
ترتیب طی دوماه ،اولین تالشهای ما با نتایج فوقالعاده بیش از انتظارمان روبهرو شد.
در این ایام مجید چه کار میکند؟

مجید را خلعس�لاح کرده و به کارگری فرس��تادند .لیال زمردیان (آذر) همس��ر او نقش رابط
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وکنترلکننده او را داش��ت .لیال در این ای��ام گرفتار بحران روحی بزرگی بود؛ از س��ويی بحران
ایدئولوژیک و از س��وی دیگر بحران عاطفی میان سازمانی که زور دارد و تشکیالت و همسری
که حق با اوست .اما تنها مجید ماجرای گروه را به لیال نگفت .چند روزی به کارگری رفت .پس
از اعالم جدايی من و افزایش فعالیتها قرار ش��د دیگر کارگری نرود ،اس��لحهای هم از انباری
که داشتیم تهیه کرده و دوباره مسلح ش��د .البته برای اینکه لیال حساس نشود شبها سر قرار
اس��لحه را پس میداد و صبح س��رقراری دیگر ،من یا مرتضی اس��لحه را به او میرساندیم  .با
پیشرفت کارگروه ،مجید شبها اس��لحه را پس نمیداد .لیال که مأمور کنترل و گزارش احوال
مجید بود متوجه شد ،اما به سازمان و پرچمدار گزارش نکرد.
لیال یک زن مبارز اس��ت و میخواهد به مبارزه ادامه دهد .اعتماد به نفس��ش مانند بسیاری
دیگر لگدکوب حملهها و انتقادهاي ناروای شهرام و بهرام و امثال افراخته شده است و از جریان
ما هم خبر ندارد .زنی اس��ت تنها و بیپناه درگیر نبرد با خود در ابعاد عاطف��ی و مبارزاتی .در این
وضعیت پرچمدار بهعنوان معیار صداقت مبارزاتی او را مأمور کنترل همس��رش کرده اس��ت و
باری مضاعف بر شانههای ناتوانش گذاشتهاند.
مجید بدون اینکه از جریان ما چیزی به او بگوید ،آرامآرام با وی صحبت میکند .نظر مجید این
اس��ت که معیار ما برای عضوگیری مخالفت با جریان پرچمدار نیست .ما معیارهای خود را داریم و
طبق آن باید عضوگیری کنیم .از نظر مجید ،لیال هنوز شرابط عضویت درگروه ما را نداشت.
کمی ه��م از اح��واالت مجی��د بگوی��م؛ آن ی��ار کزو گش��ت س��ر دار بلن��د .پ��س از این
همه س��ال آنچ��ه از او ب��ه ی��ادم مان��ده نماي��ی اس��ت تمامعی��ار از س��یمای پ��اک ،مبارز
و انقالبی یک مس��لمان ،ی��ک انس��ان .او باوجود هم��ه ضربههايی ک��ه از پرچم��دار خورده
و عهدش��کنی و خیانتهايیکه دیده ب��ود ،انصاف و عدال��ت را در مورد آن��ان رعایت میکرد.
عجیب اصرار داشت که از اس��رار آنها آنچه را ضروری نیس��ت حتی به من و مرتضی نگوید و
به ما نیز همی��ن توصیه را میکرد .ما میدانس��تیم نفر اصلی این جریانها محمدتقی ش��هرام
اس��ت ،اما او با اکراه نام او را بر زبان میآورد و به لفظ «پرچمدار» قناع��ت میکرد .او میگفت
دشمن ما رژیم شاه اس��ت ،اینها میآیند و میروند ،اما مبارزه ما ادامه پیدا خواهد کرد .با آرامش
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و روشنبینی خاصی به آینده مینگریست .یک روز به من گفت« :کریم! هیاهو و قدرت کنونی
اینها زودگذر اس��ت .فردا که از ما جدا ش��وند ،تازه مارکسیس��تهای صفر کیلومتر میشوند و
آغاز اختالفهاي درونی و بیرونیش��ان اس��ت .از يكس��و با فدايیها بر س��ر رهبری جنبش
مارکسیس��تی اختالف پیدا خواهند کرد و از س��وي دیگر گرایشهاي گوناگون درونش��ان پیدا
خواهد شد و هريك ،سازی جداگانه خواهند زد».
وقتی با هم در کوچههای حوالی چهارراه س��یروس قرار داش��تیم من کارهای انجام شده و
پیش��رفت کار را گزارش میدادم .احساس کردم حواس��ش جای دیگر است و به حرفهای من
گوش نمیدهد .صحبت را قطع کرده و گفتم  :حواست نیست؟ مثل این که اینجا نیستی؟
لحن من کمی تند بود .او بالفاصله جواب داد  :نه! حواس��م به صحب��ت تو بود من البته قبول
نکردم ولی دیگرحرفی نزده و به گزارش ادامه دادم .چند دقیقهای نگذشته ،حرفم را قطع کرد و
گفت« :کریم! حق با تو بود .من حواسم جای دیگر بود و بیخودی عکس العمل نشان دادم».
روزی دیگر در حوالی مس��گرآباد قرار داش��تیم .افزون بر موارد کلی مورد خ��اص آذر (لیال
زمردیان) همس��ر مجید مطرح ش��د .من گفتم که ما بای��د در جذب او فعالتر باش��یم .او گفت:
«کریم! او ًال معیار عضویت ما ضدیت با پرچمدار و جریان او نیس��ت .م��ا مجاهدیم و معیارهای
خاص خود را داریم .معیارهای گذشته س��ازمان که یادت نرفته؟ ثانی ًا مجيد :من با پرچمدار فرق
میکنم .او فکر میکند لوکوموتیو بسیار قدرتمندی است که میتواند واگنهای بدون موتور را
بهدنبال خود بکشد ،اما من میخواهم هريک از افراد خود یک لوکوموتیو باشند هرچند کوچک.
او (تقی شهرام) وقتی نباشد همه واگنهایش میایستند و من وقتی نباشم هريک از بچه در حد
خودشان حرکت می کند».
درحاليكه گفتههاي شما به مراحل حساس و شنيدنيتري ميرسد ،اجازه دهيد ادامه آن را به
شماره آينده موكول كنيم.
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تواضع!! تاریخی پرچمدار
همزمانی نقش تاریخی او!! با تحوالت زیربنايی جامعه
درگفتوگوی پیشین به آنجا رس�یدیم که گروه شما (مرکب از مجید ش�ریفواقفی ،مرتضی
صمدیهلب�اف و ش�ما) در زمینههای گوناگ�ون اقدام ب�ه مقاوم�ت در برابر جریان مارکسیس�تی
کرد ،اگر بخواهیم نقادانه به کار ش�ما نگاه کنیم ،این پرس�شها مطرح اس�ت :عدهای میگویند
چرا در پ�ی احیای س�ازمان مجاهدین خلق بودی�د؟ آیا بهتر نبود که س�ازمان را به تقی ش�هرام
وامیگذاشتید و سازمانی دیگر با نامی دیگر برای خود تأسیس میکردید؟

ابتدا الزم اس��ت ش��رايط آن س��الها درک ش��ود .اختالفهاي ما از نوع اختالف نظرهای
آکادمیک در محیطهای دانش��گاهی و حتی دانش��جويی نبود ،بلكه در درون سازمانی چریکی
و در زیر سلطه مس��تبدترین و خش��نترین دیکتاتوری موجود ـ تا آن زمان ـ در کشورمان بود؛
یعنی ما ،و اگر منصفانه بخواهم بگویم جریان تقی شهرام نیز همزمان که با هم اختالف عقیده
داشتیم در حال نبرد با رژیم شاه و س��اواک مخوف آن بودیم ،آن هم در شهر و بهصورت چریک
شهری که نخستین اش��تباه ،گاه آخرین اشتباه اس��ت .درچنین ش��رایطی تمام و یا بهتر است
بگویم بخش بزرگ دع��وای طرفین ـ حداقل در ش��عار ـ همین مبارزه با رژیم و امپریالیس��م و
تالش برای بهتر و مؤثرتر انجامدادن آن است.
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پس از این مقدمه در پاسخ به پرسش اين عده باید بگويم خیر! زیرا:
نخست آن که واگذاری س��ازمان ،نام و پيش��ينه تاریخی آن به ش��هرام و من تبعش ،یعنی
نادیدهگرفتن سالها رنج و تالش صدها یار شهید و اسیر؛ شهدا و اس��رايی که با ایمان و اعتقاد
به ایدئولوژی اسالمی س��ازمان هرگونه رنج و ش��کنجهای را تحمل کرده ،گاه بر تخت شالق
پوست از پوستشان کنده ش��د(((و گاه بر اجاق برقی تا مغز استخوان س��وزانده شدند((( ،اما با این

همه مرگ را به سخره گرفتند و در مس��یری که راه رهايی مردم میدانستند ،حالجوار بر طناب
دار بوس��ه زده و خود فرمان "آتش" صادر کردند(((.چنان شهامت و ازخودگذشتگی ،بیتردید در
پرتو اعتقادات این یاران حاصل شده بود و نادیدهگرفتن آن جفا بود به آنان و به تاریخ میهنمان.
دوم ،از نظ��ر م��ا در آن زم��ان رهاک��ردن س��ازمان در دس��تهاي ناصال��ح پرچم��دار ،یعنی
فراموشکردن رسالت تاریخیای که سازمان مجاهدین براساس و مبنای آن تأسیس شده بود
و ما خود را باورمند و معتقد به آن میدانستیم.
سوم ،ما بنا به شناخت خود بهروشنی میدیدیم که مسیر شهرام انحرافی است بزرگ؛ بسیار
بزرگتر از انحرافات پیش��ینيان هممس��لک او .ما میدیدیم که حرکت او انحرافی است حتی از
مشی مبارزان مارکسیس��ت ،بنابراین ما حرکت او را که از سر جاهطلبی و قدرتپرستی و"توهم
افسارگسیخته" بود ضربهای به خود ،به مبارزه علیه رژیم شاه در کلیت آن ،حتی به جریانهای
مارکسیس��تی مبارز و از همه مهمتر ،ضربه به مردم و آرزوهايی که در وجود سازمان مجاهدین
تبلور مییافت ،میدانستیم.
چهارم ،ما با گوشت و پوس��ت یعنی تجربه ش��خصی و عینی ،توانمندیهای ایدئولوژیکی،
سیاسی و تشیکالتی سازمان در بس��یج خلق برای مبارزه را طی س��الهای متمادی و ازجمله

 - 1مهدی رضايی ،مصطفی جوانخوشدل و دهها یار دیگر.
 - 2علیاصغر بدیعزادگان.
 - 3در س��حرگاه  4خرداد  ،1351هنگام تیرباران حنیفنژاد ،سعیدمحس��ن ،اصغر بدیعزادگان ،محمد عسگريزاده و
رسول مشکینفام ،حنیفنژاد خود فرمان آتش را صادر کرد.

تواضع!! تاریخی پرچمدار  -همزمانی نقش تاریخی او!! با تحوالت زیربنايی جامعه

201

س��الهای س��خت مبارزه مس��لحانه دیده و تجرب��ه کردهبودیم(((.حاال پرچمدار در راس��تای
قدرتپرستی و فرصتطلبی خویش ،آن همه را باعنوان "دگماتیسم مذهبی" مورد شدیدترین
تهمته��ا و حملهها قرار داده و نف��ی میکرد .رهاکردن س��ازمان در زیر س��لطه غیرانقالبی و
غیردموکراتی��ک او نوعی تأيید نظر و عمل او بهش��مار میآمد .از این جه��ت نیز حفظ و احیای
دستاوردهای مجاهدین ( با فرض بسیاری نقایص و معایب) برعهده ما بود.
پنجم و از نگاه��ی دیگر آنکه س��ازمان مجاهدین خلق ای��ران با همان نام و آرم و س��ابقه
تشکیالتی و همان مبانی ایدئولوژیک سالها مورد حمایت اقش��ار و طبقات جامعه قرار گرفته
بود .از کمکهای مالی گرفته تا جا و پناهدادن در میان خانوادههای خود ،از حمایتهای سیاسی
گرفته تا پش��تیبانیهای اجتماعی و حتی امنیتی ،رهاکردن س��ازمان جفا به این مردم نیز بود.
بد نیست گفته باشم که از دید مارکسیستی هر س��ازمان و نهاد سیاسی ،ارگانی است در خدمت
 - 1در هفتاد روز اول زندان ،و پيش از دس��تگیری وحید افراخته ،با مرتضی صمدیه در یکجا بودم (از  26اردیبهشت 54
تا  6مرداد همانس��ال) .بازجوی اصلی ما به تهرانی معروف بود (با نام اصلی بهمن نادری) .او با درک تجربی و س��وابق
ضدانقالبیاش چندینبار به خود من گفت که «مش��کل بزرگ ما ،شماها (مجاهدین مسلمان) بودید .فدايیها مشکل
بزرگ ما نبودند».
او افزود...« :کار شما خراب ش��د .قب ً
ال میرفتید در این جلس��ه و هیأت و یا جمع دانش��جويی از امامحسین میگفتید و
ضرورت مبارزه با ظلم ،از خدا و پیغمبر و نظم جهان هستی و مسئولیت انسانی و بهسادگی نیرو جمع میکردید ،مشکل
مالی هم نداشتید ،اما اکنون اول باید جوان مسلمان را بیدین کنید ،س��پس او را مارکسیست کنید ،بعد که مارکسیست
شد به مبارزه مسلحانه معتقدش کنید ،بعد به نوع چریک شهری تازه اینجا که رسیدید آغاز انشعابتان است»....
تهرانی گفت ...« :ما س��الها تبلیغ کردیم که شما مارکسیست ـ اسالمی هس��تید ،یعنی مارکسیست هستید و به دروغ
نقاب اسالمی بر چهره زدهاید .حاال نهتنها حرف ما ثابت شد بلکه بچه مسلمان ها را هم کشتهاید .شما با دست خودتان
کاری را که ما سالها باید برایش زحمت میکشیدیم انجام دادید»....
ش��نیدن توانايیهايی که خود تجربه کرده بودیم ،اما از زبان دشمن و در ش��رايطی که او هیچ احتیاجي به ظاهرسازی و
دروغگفتن نداشت برای ما بس��یار لذتبخش و در عین حال بس��یار انگیزاننده بود .تهرانی یکبار هم ضمن مقایسه فرار
تقی شهرام و فرار رضا رضايی گفت « :فرار رضا بیش��تر به ما ضربه زد ،چون او تجربیات زندان و از همه مهمتر شناخت
از ساواک ،سازمان کار و روشهای ما را به بیرون برد و علنی کرد .رضا باعث ش��د تا دست ما برای فرد دستگیر شده رو
باشد »...در مورد این هفتاد روز و برخورد صمدیه و من با تهرانی ،تا دستگیری وحید افراخته بیشتر خواهم گفت.
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طبقه مشخص(((.بر این اساس پایگاه طبقاتی س��ازمان مجاهدین خلق ایران ،خرده بورژوازی
و سمتگیری سیاس��ی آن نیز الزام ًا در خدمت منافع آن طبقه بود .از این منظر هم ،نام و پيشينه
مجاهدین به ما تعلق داش��ت و ن��ه پرچمدار که دع��اوی نمایندگی پرولتاریا را داش��ت( .چنین
استداللی البته به این منظور آورده شد که نش��ان داده شود از نظر تئوری مارکسیسم نیز حرکت
تقی شهرام قابلتوجیه نبوده و نیست).
چرا به سازماندهی مخفی در درون سازمان پرداختید؟ آیا بهتر نبود رسماً و علناً مواضع خود را
اعالم کنید و علناً به مقابله با جریان تقی شهرام بپردازید؟

باز توجه میدهم به ش��رايط آن س��الها .پیش از ای��ن گفتهام که در س��ازمانهای مخفی و
بخصوص س��ازمانهای مس��لحانه کار و بويژه سازمان مخفی مس��لحانه کار با مشی چریکی،
دموکراس��ی به معنای واقعی آن وجود ن��دارد .این موضوع ش��امل س��ازمان در دوران رهبری
حنیفنژاد و س��عید محس��ن هم میش��ود (پيش از ضربه ش��هریور ،)50اما در آن دوران چون
هنوز پیوندهای اجتماعی س��ازمان بهط��ور کامل از جامعه کنده نش��ده و رهب��ران از یک دوره
مبارزه دموکراتیک (نهضتمل��ی و نهضتآزادی) میآمدند ،میتوان مس��امحت ًا گفت در دوران
حنیفنژاد ،س��ازمان کمی و تا اندازهای دموکراتیک ب��ود ،ولی آغاز مبارزه مس��لحانه و بعد هم
رهبری بالمنازع و انحصارطلب تقی ش��هرام ،این حداق��ل را هم عامدانه از بی��ن برد .در چنان
شرايطی شهرام و بهرام با این بهانه که «مانع پیچیدهترشدن ایدهآلیسم ش�ویم (((».از انعکاس
نظرات مخالف و در این مورد نظرات شریفواقفی در نشریات درون سازمانی ممانعت میکردند.
پرچمدار خود را نماینده منحصر به فرد پرولتاریا میدانست و به کمتر از نقش لنین در انقالب
اکتبر روسیه قانع نبود.
او خود را بیانگر و س��خنگوی "عینیت تاریخی پرولتاریا" میدانس��ت و تحول��ی را که بهراه
 - 1مقدمه مانیفست کمونیست مارکس.
 - 2براساس این نظر»ایدهآلیس��م» وقتی مورد حمله قرار میگیرد .عقبنشینی میکند ،اما تسلیم نمیشود .سپس در
دفاع از خود به توجیهات «پیچیده» روی م��ی آورد « .کهنه» را در زرورقی به «ظاهر ن��و» پیچیده وبه بازار عرضه می
کند .به این ترتیب ایدهآلیسم با پیچیدهشدن به حیات خود ادامه میدهد.
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انداخته بود نه تمایل بهاصطالح روش��نفکرانه ،که "پاس�خ به ضرورتی تاریخی" میدانس��ت.
مالحظه کنید:
" ...تح�ول ایدئولوژی�ک م�ا و تأثیرات عمی��ق و فزاینده آن ب��ر تمام جوانب کار سیاس��ی ـ
تش��کیالتی ما و همچنین نتایج مهم و تعیینکنن��ده آن بر جنبش انقالبی خل��ق ما امری نبود
که در جریان کار روش�نفکرانه محفلهای سیاس�ی بهوقوع پیوسته باش�د ،این تحول در کوران

مبارزه انقالبی ـ در شکلهاي مختلف آن و هم�گام با تحوالت زیربنايی جامعه ـ رشد بورژوازی
وابسته ،تشدید استثمار ،رش�د ک ّمی و کیفی پرولتاریا ،بههمخوردن ترکیب طبقاتی جامعه و گذار
(((
بهسوي ترکیببندی جدید صورت گرفته...
او چنین ادامه میدهد«...ما اعتقاد اس��توار داش��تیم (و اکنون ش��اهد آن هستیم) که حرکت
انقالبی ما تأثیرات عمیقی در جهت تکامل حرکت مبارزاتی نیروهای رو به رشد جامعه گذاشته
(((
و با تأيید و استقبال همهجانبه آنان روبهرو خواهد شد»...
اینکه بر کس��ی در زندان یا در اتاقهای در بس��ته خانههای تیمی با تأخیری 70ـ 60ساله
آیههای قدیمی و تکراری ،وحی و نازل ش��ود و او چنان احساس رسالت و پیامبری تاریخی کند
که گمان بَ َرد آیههای زمینی او "انعکاس تحوالت زیربنايی جامعه" است ،البته بیشتر به شوخی
و طنز میماند ،اما نه از سنخ طنزهای معمولی؛ "طنزی تلخ با سرانجامی خونین".
واقعی واقعی بود! و از واقعیتی فراتراز خود،
حوادث بعدی نشان داد که ماجرا شوخی هم نبود! ِ
از "فقری تاریخی" خبر میداد؛ فقری افزون ب��ر فقر اقتصادی و بیعدالتی حاکم؛ فقر فرهنگی
ماندگی همهجانبه جامعه ازحاکمیت گرفته تا اپوزیسیون.
و تاریخی ناشی از عقب
ِ
ش��هرام نهتنها خود را مالک منحصر به فرد س��ازمان ،بلکه می��راثدار [بخوانید میراثخوار]
گذشته آن میدانست .در سراسر نوشتههایش از دهسال سابقه مبارزاتی( 44تا  )54كه چهار سال
آن مبارزه خونین مسلحانه بود ( 50تا  )54نام میبرد؛ سابقهای که در آن نقش چنداني نداشت.
به شماری از این دعاوی توجه کنید:
« - 1مجاهد» ارگان خارج کشور سازمان مجاهدین ،شماره  ،6مرداد .1355
 - 2همان
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« ...م��ا واقعیات��ی را ک��ه در ط�ی دهس�ال عمل انقالب��ی در عب��ور از س��نگالخها و طی
فرازونشیبهای سیاسی ـ تشکیالتی ـ نظامی و ایدئولوژیک درک کردهایم ،برای آنان که یک
(((
عمر از عمل انقالبی فاصله گرفتهاند قابل درک نخواهد بود»...
« ...ما تنها ب�ه اعتبار دهس�ال کار انقالبی در شکلهاي مختلف و س��رانجام دوسال مبارزه

ایدئولوژیک توانسته بودیم علیه گرایشهاي انحرافی گوناگون و نقطهنظرات توجیهکننده آن
مبارزهای س��خت را هدایت کرده و مقاومتهای ارتجاعی و فرصتطلبانه را در درون سازمان
(((
درهم بکوبیم».
«...انتش��ار این بیانیه (بیانیه اعالم مواضع) نشاندهنده پاس��خ ما به آن وظیفه انقالبی ...
و حقایقی است که در جریان دوس��ال مبارزه بیامان ایدئولوژیک ،چهارس�ال شرکت در مبارزه
(((
مسلحانه و دهسال تجربه کار مخفی ـ سازمانی برای ما روشن شده است».
پرچمدار با هر فرد وه��ر فکر مخالفی از موضع باال و بهنام "س��ازمان وتش��کیالت " مقابله
میکرد (نمونه برخورد با علیرضا سپاس��ی که بعداً توضیح خواهم داد) .او مناسبات و اهرمهای
تشکیالتی را به خدمت خویش درآورده بود .در چنان شرایط و در چنین سازمانی" ،فرد" همیشه
مقهور اس��ت ،ازاینرو مجید تأکید میکرد که "ما هم باید جمع و جریان خ��ود را بهوجودآورده
و آنگاه مانن��د دو "جمع" حقوق برابر با آنه��ا برخورد کنیم ".در واقع مخف��یکاری ،بهمنظور
جمعآوری یاران و مبارزان آواره و پراکنده شده ،امری بود که ازسوي پرچمدار و انحصارطلبی او
بر ما تحمیل شد.
ما اقدامات دیگر ،ماننداعالم موجودی��ت و علنیکردن مواضع مان را موکول به ایجاد جمع و
جریان خاص خود کرده بودیم.
از تالشهای هسته اولیه سهنفرهتان گفتید که با پاس�خ مثبت روبهرو شد .از لحاظ نظری هم
 - 1همان
 - 2همان
 - 3مقدمه «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک س��ازمان مجاهدی��ن خلق ایران ،چاپ اول مه��ر ،1354چاپ اینترنتی،
خرداد.»1384
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به پاسخ مجید به مقاله "پرچم" اشاره كرديد ،آیا این نوش�ته در درون سازمان مانند نشریههاي
داخلی انعکاس پیدا کرد؟

خیر ،این پاس��خ هیچگاه در هیچیک از ارگانها و نش��ريههاي س��ازمان منعکس نش��ده و
اشارهای نیز به آن نشد .پاسخ به مقاله "پرچم "...در شرایطی نوشته شد که گروه ما همزمان زیر
ضرب پرچمدار و خانهگردیهای شبانه ساواک بود .پاسخ "پرچم "...در شرایطی نوشته شد که
مجید به کارگری فرستاده شده بود .من و مرتضی خلعسالح شده ،خانههای مخفی و پایگاهی
ما ،مصادره و محل تردد عناصری مانند بهرام آرام ،وحید افراخته و محس��ن خاموش��ی ش��ده
بود ،در عین حال به کار س��ازماندهی یاران نیز مش��غول بودیم .ما از همه سو تحت فشار بودیم.
پرچمدار به گمان خود آخری��ن مقاومتها را درهمشکس��ته و میرفت تا با جلوس بر کرس��ی
(((
رهبری سازمان ،تاج رهبری پرولتاریا را خود بر سرخویش گذارد.
ما بنا به تجارب و نقض عهدهای پیشین با اطمینان میدانستیم که چنین نوشتهای هرگز در
سازمان منعکس نخواهد شد .ما آن را در روابط درون گروهی خود مطالعه کرده و مضامین آن را
با افراد دیگر در میان میگذاشتیم.
به ياد دارم که نس��خهای از آن را همراه با مقاله "پرچم "...به زندانیانی ک��ه تازه از زندان آزاد
شده بودند (ازجمله فرهاد صفا ،محمد اکبری و )...دادیم .این کار بعدها یکی از چند دلیل خیانت
مجید ش��د(((.پرچمدار نه از تحوالت درون س��ازمان مطلبی به آنها گفته ب��ود و نه حتی مقاله
 - 1پرچمدار ش��ماری افراد قدیمی س��ازمان در خارج کش��ور را که در آن ایام با تحول به رهبری او مخالفت میکردند
عناصر اصالحناپذیر. ..با گرایش��ات جاهطلبان��ه و فرصتطلبانه خوانده و درباره آنان نوش��ت« :این��ان احمقانه تصور
مینمودند که خواهند توانست بدون گذراندن دوره ارزیابی در داخل کشور «بر کرسی «مجاهدبودن تکی ه زده و باد به
غبغب بيندازند(»...مجاهد ،چاپ خارج کشور ،شماره  ،6صفحه ).7
...« - 2در رأس ای��ن عده چهار ،پنجنفری خائن ش��ماره یک قرار داش��ت .او مدتهای مدید چه��ره واقعی ضدخلقی
خود را به اعتبار برخی معیارهای نادرس��ت در سازمان پوش��انده بود و از این نظر توانس��ته بود به مدارهايی از مسئولیت
(کدام مواضع معلوم نیس��ت) ارتقا یابد....او که تا دیروز چون ماری افس��رده از زخمهای شمشیر تیز مبارزه ایدئولوژیک
نیشهای مس��موم و زهرآگین خود را در پس دهها انتقاد ازخود و ...پنه��ان کرده بود ،یکباره به تکاپ��و افتاد ...او با عده
زیادی از عناصر حاشیهای و سادهدالن تازه کار نیز تماس میگرفت ،اما فقط برای آنکه آنها را نسبت به مبارزه منزجر
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"پرچم" را ،که اعالم تغییر ایدئولوژی در درون سازمان به آنها داده بود.
در گفتوگوی پیش�ین بخشهايی از مقاله "پرچم" را گفتید .میدانم که ی�ادآوری و بازگويی
آن روزها و ایام "تلختر از زهر" و آن ش�رایط سهمگین برای ش�ما چقدر دردناک است .همچنین
میدانم ،یادآوری آن نوشتهها و گفتهها پس از گذشت س�الهای طوالنی ،بسیار سخت است ،با
این همه برای ثبت در تاریخ ،هرآنچه را از آن مقاله به یادتان مانده برایمان بازگو کنید.

نام اصلی مقاله "پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراش��تهتر س��ازیم" است که جهت اختصار
در گفتوگو آن را "پرچم" و یا "مقاله پرچم" مینامم؛ نویس��نده آن هم محمدتقی شهرام بود.
همانطور که اشاره کردید پیش از این درباره این مقاله صحبت کردیم .در فاصله دو گفتوگو،
من به منابع دس��ت اولی درباره این مقاله دس��ت یافتم که به گمانم بهطور کامل آن را منعکس
میکند .منابع من درمورد هردو نوشته ،هم "پرچم" و هم "جوابیه پرچم" از این قرار است:
الف ـ نوشتههای جریان مارکسیستی که در همان سال و سالهای بعد منتشر شد.
ب ـ محفوظات و شنیدهها از کسانیكه در آن سالها مستقیم ًا درگیر ماجرا بودند.
در مورد محفوظات هم این توضیح ضروری اس��ت که من در  26اردیبهش��ت  ،1354یعنی
ده روز پس از ش��هادت مجید و اس��ارت مرتضی صمدیهلباف دس��تگیر ش��دم .تا  6مرداد  54و
دستگیری وحید افراخته با صمدیه در یک س��لول بودیم (در این باره بیشتر خواهم گفت) .پس
از دس��تگیری افراخته و آغاز همکاری همهجانبهاش با س��اواک ،که تا بازجويی از صمدیه ،من
و ش��ماری دیگر پیش رفت ،از آنجا که هیچ امیدی به زندهماندن نداشتم ،اطالعات خود از این
ماجرا را به همس��لولیهای مورد اعتماد (ازجمله عباس داوری) گفتم تا حقایق با مرگ احتمالی
من دفن نشده و از بین نرود .نمیدانم ،بد و یا خوب حادثه ،باعث شد من از تیغ اعدام نجات پیدا
کرده به بند  2زندان اوین منتقل ش��وم .رهبران و کادرهای مجاهدین ازجمله مس��عود رجوی،

ساخته و از این طریق آنها را از همکاری و پشتیبانی سازمان باز دارد .او حتی کسانی را که میخواستند فعالیت انقالبی
خود را تش��دید کنند ،با توصیههای ناامیدکننده و منفی خود ،از دامان انقالب پراکنده میس��اخت ،بدون آنکه حتی راه
دیگری از مبارزه بخواهد به آنها پیشنهاد کند!»
(بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک ،صفحه  ، 6پرانتزها ايتاليك و تأکیدها از من است).
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موسی خیابانی ،عباس داوری ،احمد حنیفنژاد هم آنجا بودند.
در اوین قرار شد کس��انی که از ماجرا جان به در بردهاند ،دانس��تههای خود را که زمان زیادی از
آن نمیگذشت مکتوب کنند .آن اطالعات توسط مسعود رجوی بهصورت کتابی در زندان تنظیم
ش��د (البته مخفیانه) .این کتاب پس از انقالب باعنوان " تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستهای
چپنما" منتشر ش��د ،بنابراین بخش عمده اظهارات من مبتني بر مس��تندات است و بخش دیگر
محفوظاتی است که گرچه عبارات صددرصد نیست ،اما "مضمون" کام ً
ال درست و دقیق است.
بیمناسبت نیست ،گریزی نیز به س��الهای نزدیک بزنم و تأکید کنم که رجوی ،متأسفانه
باوجود نق ِد رفتار و کردار تقی ش��هرام ،از او و سرنوشتش و سرنوش��تی که او بر سازمان تحمیل
کرد هیچ نیاموخت .ایش��ان نیز همانند ش��هرام با بر باددادن فرصتهای طالي��ی و تاریخی،
بهج��ای دموکراتیزهکردن س��ازمان بس��ته مجاهدی��ن ،در قالب ح��زب و تش��کیالتی ملی و
دموکراتیک ،سازمان را به ورطه دیگری از "جنس" ورطه تقی شهرام افکند.
همسانی در هدف باعث همس��انی در روش نیز ش��د ،چنانکه رجوی نیز ناگزیر همانند تقی
ش��هرام به "انقالب ایدئولوژیک درونی" متوسل شد .تقی شهرام س��لطه انحصاری و بالمنازع
خود را "تحول و مب��ارزه ایدئولوژیک" نام نهاد و مس��عود رج��وی همین ه��دف را ،با کلمات و
فرهنگ لغاتی دیگر "انقالب ایدئولوژیک" درونی نامید .بدینسان رجوی باوجود نوشتن کتابي
در رد روش ،منش و س��بک کار تقی ش��هرام ،به بازتولید او پرداخت .من خواندن این کتاب را به
همگان توصیه میکنم ،گرچه گزارشی است از درگیری و تغییرات درون یک سازمان سیاسی ـ
نظامی در سالهای پيش از انقالب ،اما از خالل آن میتوان به چرايی سرنوشت کنونی سازمان
مجاهدین خلق پی برد و نکاتی درسآموز در مورد تحوالت امروز میهنمان را مشاهده کرد.
سعی من براین است که قسمتهايی از مقاله پرچم و پاس��خ متناظر به آن بخش را از جوابیه
مجید بیاورم .نقل هرچه بیش��تر مس��تندات در عین حال نش��اندهنده ادبیات سیاسی و"توهم
افسارگسیخته"حاکم بر او نیز هست .باشد تا نس��لهای کنونی و آینده میهن ،با درسآموزی از
آنچه بر ما رفت ،راه مبارزه سیاس��ی و مدنی خویش برای ایرانی مس��تقل ،آزاد و آباد را با دوری
هرچه بیشتر از چنان روشهايی دنبال کنند.
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1ـ تغییر سمت تدریجی از بازسازی خصلتی به جانب مباحث فلسفی

در "پرچم " آمده اس��ت" :وقتی که م�ا در یکس��الونیم پیش مبارزه ایدئولوژیک را بهعنوان
اصلیترین محتوای آموزش این مرحله مطرح س��اختیم آنچه بیشتر و درواقع همه آنچه در ابتدا
مد نظر ما بود پرداختن به آن س��ری از معایب و اش��کاالتی بود که به نظر ما مستقیم ًا از زندگی
طبقاتی ما در گذش��ته و ترکیب روشنفکری سازمان ناش��ی ش��ده و طبیعت ًا بر عمل سیاسی و
(((
تشکیالتی ما اثر سوء میگذاشت".
س��پس میافزاید...« :مبارزه مزبور بنا به خصیصه انقالبیاش در این محدوده متوقف نش��د
و س��رانجام کل ایدئولوژی س��ازمان را در یک رون��د صادقانه در برگرف��ت ،بهطوریکه که ما
میتوانیم با قاطعی��ت تمام ورود به یک دوره تح��ول کیفی جدید در مب��ارزه ایدئولوژیک را که
خصوصیت ممیزه آن مبارزه اصولی با روبناها و افکار ارتجاعی ،اصول و مبانی ایدئولوژیهای
(((
غیرپرولتری متعلق به طبقات رو به انحطاط جامعه است را اعالم داریم»...
مجید در پاسخ نوشت:

" 1ـ مبتکر این طرح شما نبودید .محمود شامخی و رضا رضايی بودند.
2ـ هدف جمعهای "بررس��ی و تصمیم" نه مبانی فلس��فی ایدئولوژی،که بررسی نقاط ضعف
تشکیالتیـسیاسیوخصلتیافراددرمسیرسازماندهیبهتروشتابدادنبهمبارزهمسلحانهبود.
3ـ شهادت شامخی و سپس رضا رضايی و مش��کالت متعاقب آن برای سازمان ،انجام این
امر را به تعویق انداخت4 .ـ در تابستان  52و پس از ش��هادت رضا و بهمنظور جلوگیری از انتقال
ضربه به کل سازمان ،تشکیالت بهصورت سه شاخه مستقل س��ازماندهی شد .در سازماندهی
شاخه نقش مرکزیت و مسئولین شاخه از آنچه كه بود هم بیش��تر میشود5 .ـ شما با نقض قرار
مرکزیت مبنی ب��ر عدمانتقال نقطهنظرات جدید به افراد ش��اخه ،تاحل نهاي��ی آن در مرکزیت
وبا سوءاس��تفاده از اختیارات تشکیالتی در ش��اخه خود ،نظرات خود را بهعنوان نظرات سازمان
آموزش دادید6.ـ شما با اهرمهای تش��کیالتی "بازسازی خصلتی و تش��کیالتی" را بهسوي
 - 1مقاله پرچم باز نقل شده در «بیانیه اعالم مواضع »...صفحه  ،21مقدمه.
 - 2همان
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"مباحث فلس��فی" تغییر جهت دادی��د7.ـ به این ترتی��ب" ،تحوالت بنیادی" که ش��ما عنوان
میکنید به کمک اتوریته (اقتدار) تشکیالتی و سوءاس��تفاده ناصادقانه از سازماندهی شاخهای
پیاده شد .ش��ما مبارزهای که صرف ًا در ابعاد سیاسی ـ تش��کیالتی و خصلتی(((و بهمنظور ایجاد
فضای مناسب برای کار تئوریک ش��روع ش��ده بود را آگاهانه و با یک پیچ ظریف بدون اینکه
دیگران را در جریان امور قرار دهید ...بهسوی مبارزه علیه مکتب کشاندید".
پرچمدار درس��تی نظر مجید را اینچنین تأيید میکند « :ما فهمی��ده بودیم که باید قدم اول
با اس��تحکام و جس��ارت کاملی از طرف خود ما برداشته ش��ود .آنوقت الزم بود که با هشیاری

فوقالعادهای مس�یرحوادث و پدیدههايی را که بهدنبال این حرکت در مقابل سازمان و سیاست
(((
جدید او قرار میگرفتند تعقیب [بخوانید تعیین] کرده و با آن برخورد فعال کنیم».
 -2حمله به رهبری گذشته سازمان بخصوص رضا رضايی ،
به منظور بیاعتبارکردن ایدئولوژی همراه با جابهجايیهای تشکیالتی

در این باره در"پرچم" چنین آمده اس��ت" :بهراهانداختن جریان انتقادی از شیوههای رهبری
گذشته و همچنین بهدنبال آن اجرای سازماندهی جدید براس��اس ایجاد شرایط مساعد جهت
پیادهکردن مبارزه ایدئولوژیک در تئوری و عمل ،اقداماتی بود که سرعت اولیه الزم را به جریان
(((
کار می داد".
مقصود از "رهبری گذش��ته" کس��ی نیس��ت جز رضا رضايی در جای دیگر نیز رهبری رضا
رضايی با این عبارات مورد حمله قرار میگیرد ..." :بدترین ضعفها در کادر رهبری س��ازمان از
شهادت احمد تا شهادت رضا "...این نیز یعنی خود رضا.
نوشتهها به اندازه کافی گویاست ،اما چرا رضا رضايی ،کسی که در بحرانیترین شرایط پس
از ضربه شهریور  1350توانس�ته بود س�ازمان را رهبری کرده و از نابودی نجات دهد ،اینگونه
 - 1سیر وقایع نشان داد که چنان مبارزه خصلتی بیش از هرکس برای پرچمدار و شماری از تکاملیافتگان بعدی نظیر
وحید افراخته و دیگران واقع ًا ضروری بوده است.
 - 2عین عبارات از مقاله «پرچم» ،به نقل از مجاهد شماره  ،6خارج کشور .تأكيدها ،ايتاليك و پرانتز از من است.
 - 3مجاهد شماره  ،6صفحه .23
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رضا رضايی باوجود فرار پرهیاهوی ش��هرام از زندان س��اری در  15اردیبهشت ،52بهعنوان
عضو مرکزیت پيش از ضربه شهریور ،50از نقطهضعفها و انتقادات وارد بر شهرام خبر داشت.
رضا تأکید داشت که "تقی شهرام تا حل مس��ائل خصلتی و شخصیاش نباید وارد کادر رهبری
س��ازمان ش��ود ".او این موضوع را به افراد مختلف ازجمله بهرام آرام گفته بود .رضا تا زمانی که
زنده بود مانع از ورود ش��هرام به مرکزیت شد .تنها پس از ش��هادت رضا در 25خرداد  52بود که
پای پرچمدار به مرکزیت رسید .با این همه" ،زخم" ناشی از "توصیه رضا" هیچگاه خوب نشد .او
هر کجا که توانست در بیاعتبارنمودن رضا رضايی تالش کرد ،از بهراهانداختن جریان انتقادی
علیه شیوه رهبری رضا ،البته پس از شهادت او گرفته تا بیان عباراتی مانند " ...بدترین ضعفها
در کادر رهبری سازمان از شهادت احمد تا شهادت رضا"....
در همین مورد چند نمونه دیگر قابل توجه است:
ش��هرام ،با دادن اعالمیه در مورد ش��هادت رض��ا و تجلیل از نق��ش او ،به بهان��ه "مقابله با
شخصیتپرستی" مخالفت کرد .تنها پس از اوجگرفتن تبلیغات داخلی و بخصوص خارجی درباره
رضا و تحت فشار بدنه تشکیالت ،به صدور اطالعیه آن هم با نسبتی بسیار محدود اقدام شد.
در اثر خواست اعضای سازمان ،قرار میشود که خاطرات ،نامهها و سرودههای رضا منتشر
شود .پرچمدار با این کار مخالفت میکند .س��رانجام نیز عمده اسناد و دستنوشتههای مربوطه
را از بین میبرند.
وقتی تئوری " هدف وس��یله را توجیه میکند" در خدمت انتقامگیری و تمایالت جاهطلبانه
ش��خصی قرار گیرد ،وقتی هدف "رهايی پرولتاری کبیر" و "انقالب رهاییبخش طبقاتی" در
"بزنگاه تاریخی خویش" اعالم ش��ود چه ب��اک از چند جان ناقابل! و چن��د! دروغ ناچیز و هتک
حرمت فردی و انسانی.
ـ بهراهانداختن جریان انتقادی از شیوههای رهبری گذشته دقیق ًا در این راستاست.
دیگرهدف بیاعتبارکردن رهبری گذشته ،حمله به بنیادهای عقیدتی سازمان است.
ـ
ِ
با این همه ،حم�لات و انتقادات به رهبری گذش��ته س��ازمان ،بهتنهايی به نف��ی اعتقادات
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نميانجامد ،چرا که ساختار و پایههای سازمان بر ایدئولوژی دیگری غیر از تفکر پرچمدار نهاده
شده است .ابزار دیگری مانند جابهجايی تشکیالتی ،باعنوان" ...سازماندهی جدید جهت ایجاد
شرایط مساعد برای پیادهکردن مبارزه ایدئولوژیک در تئوری و عمل "...الزم است.
از این روشنتر میشود؟
3ـ خردکردن شخصیت اعضا و منتقدین با عناوین گوناگوني چون اندیويدالیست خلص و ناب

یکی از ش��یوههای از بینبردن "مقاومت" حمالت شدید و موهن بر س��ر نقايص (داشته و یا
نداشته) افراد اس��ت .حمالت از موضع تشکیالت و با چنان ش��دت و ِح ّدتی باید انجام گیرد که
قدرت مقاومت و برخورد فعال "فرد" با مسائل ازجمله مسائل ایدئولوژیك از او سلب شود.
موارد متعددي پیش آمد که فر ِد تحت برخورد ،بهراس��تی دارای آن نقاطضعفی که بهخاطر
آن مورد حمله قرار میگرفت نبود ،اما از آنجا که " س��ازمان" این مطلب را میگفت جای چون
و چرا نبود .ای��ن افراد چنان به همهچیز خود ش��ک میکردن��د که گاه عیب و نقص نداش��ته را
میپذیرفتند و گاه برای حفظ مواض��ع ،ناصادقانه انتقادات را قب��ول میکردند .نتیجه فاجعهبار
موارد فوق چند ماه بعد در سلولهای کمیته مشترک ساواک نشان داده شد.
نمونههای فراوان��ی بود که غ��رور و خودخواهی فرد به ش��دیدترین نحو کوبیده میش��د و
درنهايت مسئله به روحیه اندیویدوالیستی ناشی از مذهب منسوب میشد .منفعتطلبی فرد در
جریان امور به دیدگاه ایدئولوژیک او درباره سود و زیان (بهش��ت و جهنم) ارتباط داده میشد و
نگاه پاترنالیستی به نقش مردم ،به رابطه پیامبران و تودهها ارتباط داده میشد.
"پرچم" در وصف نیروهای مذهبی س��ازمان مینویسد" :اینان کس��انی هستند که تودهها را
بس��ان رمهها و گوس��فندانی میدانند که تنها باکیش چوپانان حرکت میکنند (اش��اره به نقش
انبیا) ...اینها بهمثابه اندیویدوالیستهای خلص جریان جبری و ضروری (تحول) را به افراد نسبت
میدهند و میگویند اگر فالن رفیق میبود فالن مسئله به فالن شکل صورت نمیگرفت"....
"پرچم" مدعی میش��د که نیروهای مذهبی با انگیزههای اندیويدوالیس��تی و کاس��بکارانه
فردی ازجمله طمع بهش��ت و ترس از جهنم به مبارزه کش��یده میش��وند .او همین اتهام را به
مجاهدین میزد.
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مجیددرجوابیهپرچمنوشت..." :شما مجاهدین را متهم میکنید که انگیزه مبارزاتی آنها مسئله
بهشت و جهنم است و میخواهند با کشتهشدن به بهشت برسند و این برداشتی اندیويدوالیستی از
مبارزه است .ما جواب میدهیم که از نظر مجاهدین رسیدن به بهشت از راه مبارزات اجتماعی در راه
تودههای محروم و در راه آنها مبارزهکردن و فداشدن امکانپذیر است. ...
میپرس��يم آیا کس��یکه جانش را در راه خلق فدا میکند اندیويدوالیست است؟ آیا کسیکه
به مب��ارزه تودهای طوالنیم��دت معتقد اس��ت و س��الهاي دراز نیز در آن راه کوش��ش کرده
اندیویدوالیست است؟
اگر بتوان چنین افرادی را اندیویدوالیس��ت ،آن هم اندیویدوالیست خلص و ناب نامید ،در آن
صورت عناصر فردگرايی که "خود" را محور عالم و ح ّ
الل تمام مس��ائل و مش��کالت دانسته،
تحوالت اجتماع��ی و طبقاتی جامعه را به خود و حضور خود نس��بت میدهند چ��ه باید بنامیم؟
[اشاره به خود پرچمدار است]
ثانی ًا در سراس��ر مقاله پرچم ش��ما تنها یکبار و اینگونه اس��تدالل نیروه��ای مذهبی را نقل
میکنید که آنه��ا میگویند "اگر ف�لان رفیق میبود فالن مس��ئله به فالن ش��کل صورت
نمیگرفت" ،چرا مشخص نمیکنید که فالن رفیق و فالن مسئله و فالن شکل کدام است؟"...
مجید سپس میافزاید..." :در دوران رضا رضايی و پس از آمدن محمود شامخی از خارج کشور،
برای اولین بار تصمیم به ایجاد جمعهای "بررس��ی و تصمیم" گرفته ش��د .بعدها در فقدان رضا و
توسط شما سمتگیری برخالف توافقات اولیه بهسوی مبانی مکتب و مذهب کشانده شد .اینجا
بود که من در مرکزیت اعالم کردم که اگر رضا میبود این مسئله بدینصورت انجام نمیشد".
بیمناسبت نیست مطلبی راکه مجید در تأيید خودخواهی و فردگرايی پرچمدار برایم تعریف
کرد نقل کنم :در یکی از جلسات مرکزیت مرکب از تقی شهرام ،بهرام آرام و مجید شریفواقفی،
مجید بیمقدمه خط��اب به پرچمدار میگوید" :تو هم��ه را به "تحلیل از خ��ود" و"انتقاد از خود"
واداشتهای ،اما خودت تا به حال ،یکبار هم که ش��ده "تحلیل و انتقاد از خود" کوچکی نکردهای!
مگر انسان بیعیب و نقص هم ،قابل تصور است و اص ً
ال وجود دارد؟ نکند تو انسان مطلقی؟"
شهرام که انتظار این سخن را نداشته ،در پاس��خ مجید میگوید..." :راست میگويی من هم
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باید از خود انتقاد بکنم".
پرچمدار پس از کمی تأمل و بهاصطالح در فکر فرورفتن میگوید " :بزرگترین انتقاد وارد بر
من ،پیچیدگی جهان مادی و سادگی ذهن من است".
او بدینسان بهجای تحلیل و انتقاد ،به گفته مجید ،از خود "تجلیل" میکند.
4ـ تواضع!! تاریخی پرچمدار
همزمانی نقش تاریخی او!! با تحوالت زیربنايی جامعه

در مقاله "پرچم" و پیش از آن "جزوه س��بز" بارها ادعا شده بود که مبارزه ایدئولوژیکی درون
سازمان نه یک تمایل و گرایش روشنفکرانه ،بلکه ناش��ی از تغییر و تحوالت بنیادی و زیربنايی
در ساختار طبقاتی جامعه است .درس��ت بهخاطر چنین تصوری بود که تقی شهرام متواضعانه!
خود را سخنگوی صادق! تحوالت زیربنايی! جامعه میدانست.
چنین ادعای متواضعانه!!ای البت��ه کالم و عمل او را تا حد" ضرورت تاری��خ و انقالب" باال
میبرد و کیست که جرأت ایس��تادگی در مقابل چرخهای سنگین تاریخ و مبارزه طبقاتی داشته
باشد و زیر گامهای پرولتاریا ،له و نابود نشود؟
در نش��ریه داخل��ی آذر م��اه  1353در "مقدمهای ب��ر اعالمی��ه کمیته هماهنگ��ی انقالبی
سازمانهای چریکی امریکای التین " شهرام چنین می نویس��د" :اگرچه ایدئولوژی پرولتاریا،
از نفوذ و گسترش ذهنی طوالنیای در تاریخ  60-70ساله اخیر ما برخوردار بود ،اما این بار این
پایه ذهنی ،همگام با ایجاد و تشکل طبقه کارگر ،عینیت تاریخی خویش را بازمییافت". ...
همانجا میافزاید" :اگر تا سالهای  40روشنفکر پرولتاریا نه به اعتبار وجود شرایط عینی ایجاد
طبقه کارگر و لزوم�اً ظهورایدئولوژی روش��نفکر این طبقه ،بلکه بهدلیل تأثیرپذیرفتن از فرهنگ
انقالبی جهانی و مبارزات انقالبی تحت رهبری ایدئولوژیک پرولتاریا امکان وجود داش��ت ،اما در
نقطهعطف چنین تحولی بنیادین ،عمده عناصر عینی چنین تفکری هم افزوده میشد.

ایدئولوژی پرولتاریا که تاکنون بر زمینههای مس��اعد ذهنی در ایران حرکتی  60ساله مملو از
فرازونشیبهای گوناگون پیموده بود ،اکنون عینیت تاریخی مییافت ...تحول ایدئولوژیک ما...
امری نبود که در جریان کار روشنفکرانه محفلهای سیاسی بهوقوع پیوسته باشد .این تحول در
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کوران مبارزه انقالبی ـ در شکلهاي مختلف آن و همگام با تحوالت زیربنايی جامعه ـ
رشد بورژوازی وابسته ،تشدید اس��تثمار ،رش�د ک ّمی و کیفی پرولتاری�ا ،بههمخوردن ترکیب
(((
طبقاتی جامعه و گذار به سمت ترکیببندی جدید صورت گرفته". ...
در"پرچم" و بعدها بیانیه اعالم مواضع ...درباره چگونگی تغییر ایدئولوژی چنین آمده است:

" ...این حقیقت عظیم و جهانی برای ما آس��ان بهدست نیامده اس��ت .ما نه دراثر مطالعه این

کتاب یا آن جزوه ،نه در اثر توصیه این فرد یا گرایش آن فرد و نه تحتتأثیر عواطف و احساسات،
بلکه با عبوراز کوره گدازان دهس��ال کار انقالبی ،با فداکردن بهترین جوان��ان رزمنده. ...با عبور
از راههای پرپیچوخم مب��ارزه بیامان ایدئولوژی��ک ...به این نقطه رس��یدهایم .از این نظر ،این
تجربه و ای��ن نتیجه ،دیگر ی��ک تجربه محدود محلی و خاص یک گروه یا س��ازمان نیس��ت،
بلکه تجربهای است که ریشه در بطن مبارزه انقالبی خلق ما و ش�اخه در تمام مبارزات انقالبی
تودههای زحمتکش جهان دارد"....
همانطورك��ه ميبيني��د تواضع ب��ه اندازه کاف��ی اس��ت .س��طحینگری و جزمیت چنان
ادعاهايیکه برای هر تحول ذهنی بهطور مکانیکی مابهازای بالواس��طه طبقاتی جس��توجو
کند ،در گوش گوینده آن پژواک((( بسیار دلنش��ین و طنیناندازي داشت و نوآموزان تازه الفبای
مارکسیس��تی فراگرفته را ش��ور و وجدی کودکانه میداد ،اما س��طحینگری چن��ان دعاوی و
نظریههای من درآوردی چنان بود که پس از فرونشستن گردوغبارها و هیاهوهای اولیه ،بعدها
گریبان خود پرچمدار را گرف��ت .او این بار ب��رای در" رهبری ماندن" به خل��ق "تئوری رکود"
 - 1مقدمهای بر اعالمیه کمیته هماهنگی...
 - 2پرچمدار در مقدم��ه بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک ...ولونتاریس��م (ارادهگرايی) و اندیویدوالیس��م ناب خویش را
اینگونه به نمایش میگذارد« :بسیار افراد و محافل و گروههايی در حول و حوش جنبش مسلحانه بودند که به ما اندرز
میدادند و پدرانه! ما را نصیحت میکردند که ش��اید ما از انجام چنین وظیفهای ،یعنی ط��رح مواضع جدید ایدئولوژیک
سر باز زنیم ...آنها به ما هش��دار میدادند که حمایت مردم را از دس��ت خواهیم داد! ...ما نهتنها نمیتوانستیم به چنین
وجدانهای مردد و متزلزلی تس��لیم ش��ویم ،بلکه مصمم بودیم که اگر تنها پژواک صدای حقیقتجویانه خود ما جواب
باشد ،با بانگی رسا چنین حقیقتی را اعالم کنیم( ».مقدمه بیانیه اعالم مواضع ...صفحه )3
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پرداخت (((.مجید در پاسخ پرچم نوشت..." :شما طوری نوشتهاید و رفتار میکنید که گویا تاریخ
و پرولتاریا منتظر قدوم مبارک شما بودند تا همه مسائل یکی پس از دیگری به برکت وجود شما
و سر انگشتان سحرآمیزتان حل شود .اینگونه است که "زیربنا" و "طبقات" نیز گوش به فرمان
ش��ما و تابعی از تغییر مواضع عقیدتی شما ش��دهاند ،چون ش��ما تغییر عقیده دادهاید ،جامعه هم
پرولتریزهشده و طبقه کارگر هم گوش به فرمان شما رشد وگسترش یافته است" .

مجید نوشت..." :اگر ش��ما واقع ًا مارکسیست شدهاید و مس��ئله دیگری ازجمله قدرتطلبی
و رهبریطلبی برای ش��ما مطرح نیس��ت ،چرا س��ازمان مجاهدین را که بهزعم ش��ما نماینده
خردهبورژوازی اس��ت به ما وانمیگذارید و س��ازمان پرولتری خود را ایجاد نمیکنيد و یا مث ً
ال با
چریکهای فدايی نمیروید؟"...
در زمان رهب�ری رضا رضاي�ی رواب�ط و همکاریه�ای مبارزاتی می�ان س�ازمان مجاهدین و

چریکهای فدايی برقرار بود ،پس از سلطه جریان مارکسیستی این روابط چگونه ادامه پیدا کرد؟
مجید بارها به من میگفت..." :اینها با فدايیها آبش��ان توی یک جوی نمیرود .مسئله این
نیست که هر دو مارکسیست هستند ،مسئله این اس��ت که پرچمدار میگوید؛ فدايیها ازطریق
خواندن کتاب و جزوه به مارکسیسم رسیدهاند و ما در"کوران و جریان عمل انقالبی".
مجید میگفت ":پرچمدار خ��ودرا نماینده جریان واقعی مارکسیس��تی میداند و اگر هم
ش��عار وحدت میدهد ،وحدت دیگران با اوست .در وحدت پیش��نهادی ،او میخواهد دست
باال را داشته باشد".
به گفته مجید " :ب��رای پرچمدار "صرف ًا" مس��ئله مذهب و مارکیسس��م مطرح نیس��ت ،بلکه
رهبریطلبیوقدرتطلبی،انگیزهاصلی استکهپوششتئوریکمارکسیستیبرتنکردهاست".
 - 1تئوری» رکود» پس از فرار س��ه نفر عضو مرکزیت و بحرانهای درون سازمانی ،برای رحل اقامتگزیدن رهبری
در خارج کش��ور س��اخته ش��د ،بدینترتیب که بهخاطر ناامنش��دن داخل در اثر تصفیههای درونی ،در اثر بحرانهای
گوناگون و خیانت افراخته «تئوری رکود» مدعی افول ش��رایط عینی انقالب ش��د (بهار .)56نتیج��ه عملی «تئوری
رکود»« ،حفظ رهبری اس��تراتژیک برای زمان و موقعی��ت انقالبی آینده» بود؛ آیندهای که برای فرارس��یدن آن زمان
دوری پیشبینی میشد .در اینباره بیشتر توضيح داده خواهد شد.
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از رواب��ط مجاهدی��ن ب��ا گروهه��ای مب��ارز و ازجمل��ه س��ازمان چریکه��ای فداي��ی
پيش و پ��س از ای��ن ماجرا پرس��یدید؛ یک��ی از اص��ول مبارزات��ی و اس��تراتژیک س��ازمان
مجاهدین ،بس��یار پيش ازس��لطه و حت��ی حضور تقی ش��هرام "وح��دت مبارزات��ی در میدان
عمل" و "ض��رورت وح��دت مب��ارزه ضدامپریالیس��تی" علی��ه اس��تبداد و امپریالیس��م بود.
برمبنای چنان نگرش��ی ،میان ما و چریکها همیشه روابط دوس��تانه برقرار بود .ما تجربیات و
دانس��تههای مبارزاتی خود در زمینههای گوناگون ،بخصوص تش��کیالتی ،فنی ،اطالعاتی و
امنیتی را مبادله میکردیم ،البته میدانستیم که در میان چریکهای فدايی دو نگاه و دو نگرش
نسبت به مجاهدین وجود دارد:
یک ن��گاه ،گرچه ما را بهعنوان س��ازمان طبقه خردهب��ورژوازی میش��ناخت ،اما در عین

حال معتقد ب��ود که "در مرحل��ه انقالب مل��ی ـ دموکراتیک ب��ا خصیصه ضدامپریالیس��تی "
خردهبورژوازی متحد اس��تراتژیک پرولتاریا (یعنی خودش��ان) اس��ت ،بنابراین بر گس��ترش و
تحکیم روابط با ما تأکید داشت.
نگاه دیگر ،که آن هم ما را س��ازمان طبقه خردهبورژوازی میدانس��ت بر ای��ن باور بود که
مجاهدین یک سازمان خردهبورژوايی "س��نتی" و کالسیک نیس��تند ،بلکه دارای جاذبههای
ی ـ ایدئولوژی��ک و مبارزاتیان��د .بنابر این نظ��ر ،مجاهدین ب��ا ایدئول��وژی التقاطی و
سیاس�� 
شعارهایشان (ازجمله جامعه بیطبقه توحیدی) ،همراه با شرکت فعال در مبارزه مسلحانه ،باعث
سردرگمی پرولتاریا و نیروهای چپ شده ،در پیوستن آنها به س��ازمان اصلی و پیشتاز پرولتاریا
(یعنی خودشان) مشکل ایجاد خواهند کرد .این نظر ،مجاهدین را رقیب میدید تا رفیق.
ما از همان س��الهای اول ش��روع مبارزه ،از اینگونه تحلیلها باخبر بودی��م ،ولی برایمان
کمترین اهمیتی نداشت .کفه ترازوی حمایتهای ما همیشه س��نگینتر بود و ما نسبت به این
مس��ئله نیز غافل نبودیم .مجاهدین در میدان مبارزه و عملیات ،در صحنه سیاس��ی و اجتماعی
و جذب نیرو ،در حیط��ه امکانات فنی و تکنیکی ،در ش��جاعت ،خالقی��ت و جانبازی و خالصه
هرآنچه برای مبارزه درآن زمان ضروری بود ،کم نداشتند.
در تبادل اطالعات و ديگ��ر امکانات ،برخالف نظ��ر پرچمدار ،ما نه از موض��ع خودکمبینی
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خردهبورژوايی ،بلکه براس�اس اصول اعتقادی خود عمل میکردیم .روابط و عملکرد مجاهدین
براس��اس مواضع اعتقادی ،ضرورته��ای عینی و عمل��ی مبارزاتی ،تعیین و تعریف میش��د.
خوبست به چند مورد اشاره کنم:
1ـ من خود ش��اهد چندی��ن م��ورد کمکهای مالی س��ازمان ب��ه دیگر گروهه��ای مبارز
غیرمسلمان ازجمله چریکهای فدايی خلق بودم.
2ـ چندین مورد تماس افراد با سازمانش��ان قطع ش��ده بود از طریق ما به سازمان متبوع خود
وصل شدند.
3ـ انواع دستگاههای ش��نود ،توس��ط"گروه الکترونیک" سازمان ساخته ش��ده بود .به این
دس��تگاهها"صامت" میگفتیم" .صامت" در حفظ امنیت و جان افراد س��ازمان نقش درجه اول
و منحصر به فردی بازی میکرد ب��ه نحویکه رضا رضايی آن را "امکان اس��تراتژیک" نامید.
اهمیت "صامت" دهها برابر اهمیت سالح و مهمات بود .دستور سازمانی این بود که "تحت هر
شرایطی ،اطالعات مربوط به صامت باید حفظ ش��ود ".درنتیجه برای حفظ "صامت" اگرکشته
هم میدادیم ،جا داشت.چنان اهمیتی باعث شده بود تا ش��ماری از زیرمجموعههای سازمانی
خودمان از وجود "صامت " خبر نداش��تند .اخبار و اطالعات بهدس��ت آم��ده از طریق صامت به
وسیله "جزوه امنیتی" در اختیار آنان قرار میگرفت.با این همه ما بدون حسابگری و کاسبکاری
و یا خودکمبینی "خردهبورژوايی!!" این امکان را در اختیار رفقای فدايی قرار دادیم.
ماجرای فرار اشرف دهقانی از زندان قصر و نقش سازمان دراین مورد را فراموش کردید!

خیر فراموش نکرده بودم ،این نیز یکی از نمونههای معروف است که باید کمی بیشتر درباره
آن صحبت کنم ،بخصوص که خوشبختانه خانم اشرف دهقانی هنوز زنده هستند.
ماجرا از این قرار بودکه در نوروز  ،1352در بند زن��ان مالقاتها "حضوری“ (بهصورت رفتن
مالقاتيها به داخل زندان) بود .در مالقاتها مشخص ش��د که کنترل امنیتی بسیار کم است،
بهطوری که میشد فرار کرد.
در این ایام ناهید جاللزاده ،ازخواهران س��ازمانی (همسر محمدرضا س��عادتی) در بند زنان
زندان قصر بود .اش��رف دهقانی ،ش��هین توکلی و رقیه دانش��گری از چریکهای فدایی نیز در
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همان بند بودند .ناهید جاللزاده موضوع را با اش��رف دهقانی در میان میگذارد و قرار میشود
دو نفری در طرح فرار ش��رکت کنند .ناهید جاللزاده ،در مالقات ،موضوع را با صدیقه رضايی
که آن ایام هنوز مخفی نش��ده بود ،در می��ان میگذارد .پس از آن ،تمام اقدامهاتوس��ط صدیقه
(((
رضايی و خانوادههای هوادار مجاهدین ،سازمان داده میشود.
طرح ساده ولی ابتکاری بود .ش��ماری از خواهران علنی مرتبط با س��ازمان در زیر چادرهای
خود چادر و کفشه��ای اضافی میبردن��د .در آن ایام کنت��رل بدنی ص��ورت نمیگرفت .قرار
 - 1اش��رف دهقانی در خاطراتیکه همان ایام باعنوان «حماس��ه مقاومت» توسط س��ازمان چریکهای فدايی خلق
منتشر ش��د ،اش��ارهای به» نقش تعیینکننده مجاهدین و خانواده آنان» در فرار ایش��ان نکرد .البته ایشان در آن کتاب
آوردهاند که «بهخاطر پارهای مسائل امنیتی ،جزئیات فرار و چگونگی اجرای آن بهطور کامل گفته نشده».
سکوت خانم دهقانی تا سال  )2005(1384ادامه یافت ،حال آن که س��الها از سرنگونی رژیم شاه و محذورات امنیتی آن
میگذشت .ایشان سرانجام در سال  2005در کتاب جدیدی بهنام «بذرهای ماندگار» چنین نوشت...« :واقعیت این است
که نقشه و طرح فرار ،به ابتکار خود من و ناهید جاللزاده (دختر مبارز مجاهدی که همراه با مجاهد فراموش نشدنی مهدی
رضايی دستگیر شده بود) ریخته شد و با کمکگرفتن از خانوادههای زندانیان سیاسی مجاهد به اجرا در آمد( .ص )71
اشرف دهقانی مینویس��د ..« :باید کس��انی میبودند که کمک میکردند تا ما از در زندان زنان گذشته ،فاصله بین آنجا
تا در بزرگ داخلی زندان را طی کنیم و از آنجا بیرون برویم و اینکه پس از فرار به کجا باید رفت؟ ...احس��اس میکردم
که از میان خانوادههايیکه برای مالقات ناهید میآیند ،کس��انی باید باش��ند که چنان کمکهاي��ی را بکنند .در همان
روز سوم فروردین ،رفتار و حرفهای آن مالقاتیها این را نش��ان میداد ...در آن روز با صدیقه رضايی نیز آشنا شدم .از
برخوردهای محکم و سنجیده او مش��خص بود که در کار مبارزاتی از جدیت برخوردار است( ».ص« )72آن دختر مبارز
تنها کسی بود که پیشاپیش در جریان تصمیم ما به فرار قرار گرفت .وی بیدریغ به کمک ما شتافت».
او میافزاید» ...کمکگرفتن از خانوادههای مبارز زندانیان سیاسی و حل مش��کل جا و امکان ماندن در بیرون از زندان
موضوعی بود که ناهید طی مالقاتهايیکه داشت در مورد آنها صحبت کرد ...ناهید به من گفت که برای فرار خودش
و من امکان بیرونی وجود دارد(».ص)73
اش��رف دهقانی در صفحه  73مینویس��د»به هرحال این خانواده های مجاهدی��ن بودند که به م��ا در امر فرار کمک
میکردند و آنه��ا بودند که از ایش��ان انتظار میرف��ت در بیرون به م��ا جا و م��کان بدهند و کام ً
ال مش��خص بود که
خانوادههای مجاهدین در درجه اول به خاطر ناهید مجاهد وارد این قضیه میش��دند و ناهید نیز طی مالقاتش عالوه بر
خودش در مورد فرار من صحبت کرده بود»...
بهتر بود همسر دكتر محمدي گرگاني كه در زندان قصر و در متن اين طرح بود خاطرات خود را بهطور كامل بيان كنند.
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بود با هماهنگیه��ای الزم خانوادههای مالقاتکننده فضا را ش��لوغ کرده و س�� ِر نگهبانان را
با صحبت گرم کنند ،س��پس ناهید و اش��رف با چادر و کفشهای از پيش آماده ش��ده همراه با
مالقاتکنندگان از زندان خارج شوند.
در روز موعود ،قضایا طبق برنامه پیش میرود .هر دو چادر بهس��ر در حال خارجش��دن بودند
که ناهید جاللزاده مورد توجه و س��وءظن یک نگهبان قرار گرفته و متوقف میش��ود .اشرف
چند قدمی جلوتر از ناهید بود .او با حمایت و پش��تیبانی خانوادهه��ای مجاهدین به حرکت خود
ادامه میدهد .با شلوغکردن ش��ماری از خانوادهها ،او همراه آنان بهسوي در اصلی میرود .در
آنجا نیز خانوادهها دور او را گرفته با مش��غولکردن نگهبانی او را به بیرون از زندان میرس��انند.
مأموران ت��ا بیاین��د و بجنبند اش��رف دهقانی از زن��دان فرار کرده ب��ود( 5فروردی��ن .)1352
تا این ایام،س��ازمان چریکهای فدايی از ماجرا بیخبر است .اش��رف دهقانی ،مدتی میهمان
هواداران مجاهدین در ش��هرهای گرگان ،تهران و مدتی نیز میهمان مهمترین خانه پایگاهی
مجاهدین بود .او سپس توسط رضا رضايی به چریکها وصل شد.
یکسال پس از این ماجرا ،خانم دهقانی یکبار دیگر نیز در پی ضربه ششم اردیبهشت1353
س��اواک به چریکهای فدايی و قطعش��دن ارتباطش ،از طریق امکانات علن��ی مجاهدین و
ازجمله مادر معصومه شادمانی (کبیری) دوباره به سازمان متبوعش وصل میشود.
دوس��ال پس از این فرار ،در پی دس��تگیری وحی��د افراخت��ه (تکامل!! یافته بع��دی و قاتل
ش��ریفواقفی) و خیانت آشکار او ش��ماری از کس��انیکه در این فرار دست داش��تند لو رفته و
دس��تگیر میش��وند .عفت محمدی (همس��ر مجاهد محمد محمدی) ،مادر معصومه شادمانی
(کبیری) ،حلیمه خراس��انی ،مهدی اس��ماعیلپور ،حسن محمدی ،هاش��م خراسانی ،شعبان
اردکانی ،جعفر اردکانی ،تق��ی نجفی ،طاهره قرهداغی و باالخره حس��ین خراس��انی که نقش
تعیینکنندهای در این ماجرا داشت از این زمرهاند.
حال بپردازیم به مناسبت دو سازمان پس از سلطه تقی شهرام.

گروه الکترونیک(((سوای تجهیزات پیشین" ،صامت"های جدیدی ساخته بود" .صامت"های
 - 1مجید شریفواقفی ،عبدالرضا منیری جاوید و من.
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نسل اول ،شنود تیمهای عملیاتی کمیته مشترک و ستاد فرماندهی آنها بود که بسیار مؤثر بود،
اما با دستگاههای جدید ما میتوانس��تیم تیمهای "تعقیب و مراقبت" ،مکالمات و تلفنگرامها و
گزارش روزانه مناطق ششگانه س��اواک تهران و حتی مکالمههاي تلفن ـ بیسیمی مقامهاي
درجه اول کشور مانند مکالمه هویدا با مجیدی رئیس سازمان برنامه و یا مکالمه تلفنی دکتر اقبال
و شماری از مکالمههاي تلفن ـ بیسیمی مقامات دربار را شنود و البته ضبط کنیم.
دستگاههای ش��نود جدید؛ "صامتهای نسل دوم " و بعد هم "نسل س��وم" حجم عظیمی
از اطالع��ات دقیق را در اختی��ار ما میگذاش��ت .حجم و دق��ت اطالعات چنان ب��ود که برای
منتش��رکردن آن مجبور میشدیم بخشهايی را مخدوش کنیم تا س��اواک به منابع اطالعاتی
ما شک نکند (این یکی از وظایف من در گروه الکترونیک بود) .به کمک "صامت"های جدید ما
همیشه چند قدم جلوتر از ساواک و کمیته ضد مشترک خرابکاری بودیم ،چون اطالعات تعقیب
و مراقبت بعدها به تیمهای عملیاتی داده میشد.
حوالی فروردین " ،54شنود" ما نش��ان میداد که یک تیم از فدايیان مستقر درکرج  ،در تور
تعقیب و مراقبت گسترده س��اواک هس��تند ،از آنجا که ما (من و صمدیه) میدانستیم سازمان
تجهیزات شنود را در اختيار فدايیها هم گذاشته ،از اینکه آنها نسبت به تعقیب و مراقبت خود
بیاطالعند ،تعجب کردیم .من شخص ًا مسئله را با مجید در میا ن گذاشتم و او با لبخندی بسیار
تلخ و فراموش ناشدنی گفت:
"...این هم از خصايص خردهبورژوايی ماست که در راستای وحدت و مبارزه ضدامپریالیستی همه
امکاناتمان را در اختیار فدايیها میگذاشتیم ،ولی پرچمدار چون در مقابل رفقای پرولتر و هممسلک
خود"احساسمسئولیتخردهبورژوايی"ندارداحتیاجیهمبرایکمکبهآنهانمیبیند"....
مجید تأکید کرد" :پرچم��دار میگوید چون فدايیه��ا در نگهداری صامت نوع اول کوش��ا
نبودهاند دس��تگاههای جدید را به آنها ندادهایم ،اما به نظر من مس��ئله بیش از این اس��ت .او
میخواهد در مناسبات با فدايیها دست باال را داشته باشد".
شهید حسن ابراری ،که او نیز از تصفیهشدگان بود ،بعدها در زندان اوین همین ماجرا را چنین
تعریف کرد..." :من وقتی مطلع شدم که س��ازمان ،اطالعات امنیتی و دستگاههای جدید شنود

تواضع!! تاریخی پرچمدار  -همزمانی نقش تاریخی او!! با تحوالت زیربنايی جامعه

221

را به فدايیها نداده ،به فرد رابط س��ازمان اعتراض کردم .او بعدها ج��واب آورد که "چون آنها
اپورتونیست هستند اطالعات را به آنها نمیدهیم( ".این سخنان پس از متالشیکردن روابط
ما و تصفیههای خونین است).
خواهش میکنم ادامه مقاله "پرچم" ،ساختار و تقسیمبندیهای آن را بیان کنید.

مقاله پرچم در آذر ماه 1353در نشریه داخلی سازمان منتشر میشود .ساختار نوشته چنین است:
1ـ چرايی و ضرورت مبارزه ایدئولوژیک درونی
2ـ سابقه ماجرا؛ تشکیل جمعهای بررسی و تصمیم
3ـ بررسی انواع گرایشهاي انحرافی در درون سازمان
4ـ تقسیمبندی و اولویتگذاری برای برخورد با جریانهای انحرافی
5ـ یکسال مبارزه ایدئولوژیک
6ـ گزارش برخورد با یک جریان انحرافی و نتایج حاصل از آن
7ـ تعیین دستور کار و مضمون مبارزه ایدئولوژیک برای مرحله کنونی
***
پرچم ،سه جریان انحرافی را به شرح زیر میشمارد:
1ـ جریان دگماتیسم مذهبی
2ـ جریان نهيلیستی و پوچگرایانه( .گاه ماتریاليسم مبتذل هم خوانده میشد)
(((

3ـ جریان اپورتونیست چپنمای سلطهطلب

س��پس به مش��خصات هريک میپردازد و درباره جری��ان دوم یعنی جری��ان پوچگرایانه و
نهیلیس��تی مینویس��د..." :این جریان با پاس��یویزیم (انفعال) تش��کیالتی مشخص میشود.
اینان کسانی هس��تند که با گرایشهای روبنايی طبقات رو به زوال به مبارزه کشیده شدهاند .با
فروریختن آن انگیزهها و سختترشدن ش��رایط مبارزه از سمتگیری بهسوی مبارزه پرولتاریا
خودداری کردهاند .اینان بیعملی خود را در پوش��ش شعارهای ماتریالیس��تی توجیه میکنند.
 - 1در بعضی اسناد و ازجمله صحبتهای پیشین خودمان شمارهگذاری جریانها متفاوت است .شمارهگذاری اخیر را
من از اسناد مکتوب متعلق به جریان مارکسیستی نقل کردهام.
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افراد این جریان به نوعی جبرگرايی و ماتریالیس��م مبتذل گرفتار ش��دهاند ،انتقادی نمیکنند تا
انتقادی نشوند ،از زیر بار مسئولیت ش��انه خالی میکنند ،با ضعفهای خود سازش میکنند و در
این راه حتی به توجیهکاری و مواضع عدمصداقت نیز س��قوط میکردن��د ،براي نمونه به فردی
از این جریان مس��ئولیتی در یک شهرستان پیشنهاد ش��ده بود و او با انواع توجیهات از قبول آن
خودداری میکرد .آخر کار نیز مس��ائل امنیتی را مطرح کرد که اگر من به فالن شهرستان بروم
اطالعاتم زیاد میشود .اینها همان ماتریالیس��تهای مبتذلی بودند که حداکثر وقایع را تفسیر
میکردند ،ولی از تغییر خبری نبود".
"پرچمدار" ،فرستادن این افراد به کار تولیدی و کارگری را وسیلهای برای کسب صالحیت
مبارزاتی توسط آنان میدانس��ت" :کس��انیکه به علل گوناگون منافعی در حفظ وضع موجود
داشته و گرایشهاي انحرافی عمیقتری که مس��تلزم یک دوره آموزش در جریان کار تولیدی

و تودهای بود ،داشتند از تمام مس��ئولیتهای خود خلع شده و تا کسب صالحیتهای الزمه و با
نظارت و آموزش سازمان به کار تولیدی فرستاده شدند".
"پرچ��م" درباره جریان نهیلیس��تی مینویس��د..." :با اینکه هنوز در گوش��ه و کن��ار آثار و
عوارضی از خود ب��روز میدهد ،اما خود بالذاته ه��ر آینه در کنار گرایش اول و س��وم قرار نگیرد
(((
نمیتواند حالت فعالی به خود گرفته و نیروی قابلتوجهی را تشکیل دهد"...
پرچم سپس به جریان انحرافی دیگر "اپورتونیست چپنمای سلطهطلب " پرداخته و چنین
مینویس��د..." :دراین زمان بود که ماهیت ضد انقالبی و مضمون اساس�� ًا ضدتشکیالتی برخی
موضعگیریها ،برخی نظرات و پیش��نهادات که گاه حتی در قالب انتقادات خوش آب و رنگ و
بهاصطالح قاطعانه و انقالبی درمیآمد به مرور روشن گشت" . ...
پرچم مینویس��د از آنجا که این جریان؛ 1ـ فعال بود2 ،ـ تحت پوشش چپ انتقادات خود را
وارد میکرد3 ،ـ کادرها و تودههای سازمانی را نس��بت به رهبری دچار تردید و بدبینی میكرد
و 4ـ در کوتاهمدت خطری فوری داشت ،یک س��ال پیش به عنوان تهدید اصلی مرحله مبارزه
 - 1مقاله پرچم ،نقل از مجاهد خارج از کشور ،شماره  ،6مرداد  ،1355صفحه .26
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ایدئولوژیک شناخته شد.
بخش عمده مقاله پرچم به گزارش برخورد با این بهاصطالح جریان اختصاص دارد.
مقصود شهرام از عبارات فوق چیست؟

خالص��های از بهاصط�لاح جریان اپورتونیس��م چپنمای س��لطهطلب :علیرضا سپاس��ی

آشتیانی از اعضاي حزب ملل اسالمی و سپس "حزباهلل " پيش از انقالب بود .او پس از ضربه
شهریور 50به سازمان مجاهدین پیوست و در عملیات متعدد نظامی شرکت کرد و به مدارهايی
از مسئولیت تشکیالتی رس��ید .او در این ایام در ش��اخه تقی شهرام و با مس��ئولیت او قرار دارد.
سپاسی انتقادی به سازمان و مسئول خود (تقی شهرام) مینویسد .او سازمان را بهخاطر "دوری
از تودهها" و رفیق مسئول را بهخاطر داش��تن "روحیه س��لطهطلبی و پاترنالیستی " و "زندگی
مرفه" مورد انتقاد قرار میدهد و مثالهاي��ی نیز در تأيید انتقاد خود میآورد .سپاس��ی در انتقاد
از شهرام" ،غرور" پاترنالیس��م"" ،تحقیر تودهها و کادرها و "یکهت�ازی مرکزیت جدید" را مورد
انتقاد قرار میدهد(((.سپاسی خواسته بود که "ش��ورايی مرکب از مسئولین سازمان ،مرکزیت را
تحت کنترل و حسابرسی قرار دهد".
او «پیشنهاد کرده بود که "هر س��ه ماه یکبار جلساتی از افراد ش��اخهها تشکیل شود که هم
به اصالح س��بک کار و نارس��ايیها و تبادل فکری بپ��ردازد و هم از مرکزی��ت در قبال وظايف
(((
هماهنگی و مسائلی که به هر ترتیب به کار اصلی سازمان مربوط میشود حسابرسی شود».
رفیق مسئول! برحسب عادتی دیرین بهجای پاس��خ به انتقادهاي سپاسی از موضع سازمان
به وی میتازد .او پاسخ خود به انتقادات سپاس��ی را "جوابیه سازمان" مینامد و متقاب ً
ال سپاسی
را به خودخواهی ،فرصتطلبی ،چپنمايی و س��لطهطلبی متهم میکند؛ مشابه همان اتهاماتی
که سپاسی به او زده بود.
پرچمدار از علیرضا سپاسی و انتقاد او ،بهاصطالح جریان میسازد بهنام "جریان اپورتونیست
 - 1تحلیلی بر تغییر و تحوالت درونی س��ازمان مجاهدین خلق ایران 54ـ ،1352انتشارات سازمان پیکار در راه آزادی
طبقه کارگر ،فروردین .1358
 - 2همان
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چپنمای س��لطهطلب" .بخش بزرگی از مقاله "پرچم" به برخورد با ای��ن بهاصطالح جریان و
سرانجام آن اختصاص دارد.
برخورد شهرام با سپاسی بسیار قاطع و پرزور است .توجه کنید:
" ...با وجودی که بادهای ضعیف و مس��مومی که ش��روع به وزیدن کرده است ،بههیچوجه
ش��کل غالب و جریان عام س��ازمان را تش��کیل نمیدهد ،اما ...در عین ح��ال چنانچه برخورد
اصولی و پیگیر با آنها نش��ود و چنانچه هش��یاری خود را در مقابل پیدای��ش و ظهور آنها که
در ش��کلهای خوش آب و رنگ تظاهر میکنند باال نبریم ،بالقوه امکان دارد که به توفانهای
مخرب و مسمومی تبدیل ش��وند که حیات سیاسی تش��کیالت را به مخاطره بیندازند .هرگونه
گرایش لیبرالیس��تی ،هرگون��ه اعمال تمایالت ف��ردی و هرگون�ه تضعیف مرکزی�ت و قوانین

انضباطی تحت لوای مبارزه با پاترنالیسم و مبارزه با غرور سازمانی باید ریشهکن گردند( ".نقل
به عینه از مقاله پرچم)
جوابیه شهرام با "پتک تش��کیالت" چنان بر س��ر سپاس��ی فرود میآید که او عقبنشینی
و اظهار ندامت میکند ،انتقادات خود را پس میگیرد و به صالحیت رفیق مس��ئول و س��ازمان
اعتراف میکن��د .او اعتراف میکند که "من نمیتوانس��تم واقعیات را ببین��م .من به خیال خود
ضعفهای مسئولم را میدیدم ،درحالیکه او دارای نقاطقوت فراوانی است که من نمیتوانستم
و یا نمیخواستم ببینم"....
در پی این ندامتنامه ،پرچمدار نی��ز به لطف آمده ،در پرچم چنین مینویس��د..." :این رفیق
پس از یکسال مبارزه ایدئولوژیک عاقبت توانس��ت مواضع انقالبی خود را حفظ کند و به همین
دلیل توانس��ت به انتقاد از خود بپردازد ،هرچند بهطور کامل به تم��ام ضعفها و نقایص خود پی
نبرده است و کماکان باید روی آنها کار بکند ،ولی دیگر بهعنوان یک جریان انحرافی نیست...
آری رفقا! ما طی یکس��ال مبارزه ایدئولوژیک توانس��تیم پیروزمندانه از ی��ک مرحله مبارزه
ایدئولوژیک آبدیده بیرون آيیم و توانس��تیم خلوص و صفای ایدئولوژیک درون سازمان را باال
ببریم(".مقاله پرچم)
مجید در پاس�خ مینویس�د..." :ش��ما در مقاله "پرچم" ما را متهم میکنی��د "...هنگامیکه
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میخواستیم فرد اپورتونیس��ت س��لطهطلب را بکوبید عناصری از جریان دگماتیسم مذهبی از
ما خواستند که لحن نوش��ته را مالیمتر کنیم و ما آنوقت بهخاطر مواضعی که آنها داشتند این
مسئله را قبول کردیم و به همان میزان نیز اشتباه کردیم".اما ما میگويیم:
آری پرچمدار کبیر!
ما در آن موقع مخالفت کردیم چرا که تو میخواس��تی با استفاده از اقتدار تشکیالتی سازمان
جواب انتقادات فردی را بده��ی که از قضا نوک حملهاش متوجه خود تو بود .در نوش��ته ش��ما
مشخص نشده است که مس��ئول فرد اپورتونیست سلطهطلب کس��ی جز خود شما نبوده است،
چون شما از طریق معمولی قادر به پاسخگويی نبودید ،پاسخ خود را با نام"جوابیه سازمان" ارائه
کردید.
یکی از دالیل مخالفت آن موقع من این بود که در این میان نقش شما و انتقاداتی که به شما
بود گم میش��د ،درحالیکه من قبول داشتم آن فرد دارای تمایالت س��لطهطلبی است ،اما چند
عامل را نمیتوانستم نادیده بگیرم؛ 1ـ او در آن موقع با شما تضاد ایدئولوژیکی داشت( .سپاسی
در آن زمان مذهبی است)
2ـ در انتقادات او مطالب واقعی وجود داشت که میبایستی به آن توجه شود(.انتقاد از رهبری
سلطهطلبانه شما)
3ـ پاسخ شما عنوان "جوابیه سازمان" را داش��ت و درنتیجه از اقتدار تشکیالتی سوءاستفاده
میشد.
4ـ در جوابیه ش��ما به تنها مطالبی که اص ً
ال توجه نمیشد درستی یا نادرستی اتهامات است،
بلکه جوابیه بهصورت حمله متقابل صورت گرفت.
اینها داليلی بود که من در آن موقع خواستار مالیمشدن لحن جوابیه شدم".
جوابیه مجید میافزاید..." :عنوان کردهاید که در س��ازمان با س��ه جری��ان انحرافی روبهرو
شدهایم .باید بگویم؛
1ـ ما به هیچ وجه با یک "جریان" سلطهطلبی در سازمان روبهرو نبودیم ،تکنمودی بود در
شاخه خود شما و عمدت ًا هم به خاطر درگیریهايی که با شخص پرچمدار داشت.
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2ـ ش��ما س��عی کردهاید این تکنمود را بهصورت "جریان" نش��ان دهید تا صحنهآرايیتان
تکمیل شود .یکی راست ،یکی چپ(نما) و یکی هم پوچ و منفعل معرفی شود ،آنگاه از ورای سه
جریان انحرافی خودساخته ،خود را بهعنوان نماینده جریان اصیل و تکاملی سازمان معرفی کنی.
3ـ حال آنکه باید گفت؛ سه جریان انحرافی وجود نداشت و ندارد .اینها همه عوارض جریان
انحراف به مارکسیسم بهصورت غیرصادقانه و سوءاستفاده از اقتدار سازمانی است".
***
چند س��ال بعد و پ��س از ریختن خونه��ای پاکی چ��ون مجی��د ش��ریفواقفی ،مرتضی
صمدیهلباف و محمد یقینی و اس��ارت صدها جان شیفته دیگر که به ش��هادت شماری از آنها
منجر شد و از همه مهمتر پس از متالشیکردن سازمان مجاهدین خلق ایران ،با تمامی عواقب
زیانبار تاریخی و اجتماعی آن ،شماری از تکامل!!یافتهگان در تحلیل و انتقاد از خود درباره وقایع
آن سالها ،چنین مینویسند:
رهبری[تقی ش��هرام] با علمکردن برخی ضعفها و انحرافات فرع��ی در انتقادات فوق ...

و برجستهکردن آن در پوش��ش مصالح و منافع سازمانی توانس��ت در یک مرحله این جریان را
سرکوب و خاموش سازد.
عمدت ًا با اتکا به همین تهاجم و عقبراندن مخالفین بود که رهبری توانست حاکمیت خود

را در سازمان تثبیت نماید و جریان مبارزه ایدئولوژیک را به خدمت سلطهطلبی خود درآورد.
جهتی که رهبری در مبارزه“ ایدئولوژیک“ درون سازمانی برگزیده بود دقیق ًا مغایر و متضاد
با هدف اولیهای بود که از طرف بخشی از "جمعهای بررسی و تصمیم" برگزیده شده بود.

از این پس مبارزه ایدئولوژی��ک بهتدریج به صورت همهجانبهای در س��ازمان از "باال " به
"پايین" به راه افتاد.
ظاهراً رس��الت این “مب��ارزه ایدئولوژیک" حل تضاده��ای درون تش��کیالتی ،مبارزه با
خصائل ،تفکرات و ایدئولوژیهای غیرپرولتری ...در جهت حفظ وحدت سازمانی بود.
ولی واقعیت امر چیزی جز جدال سیس��تماتیک "ب��اال" با "پايی��ن" در تمام مدارهای
سازمانی «در جهت حفظ س��لطه باال و بخصوص رهبری و تفکر خاص او و اعمال مرکزیت

تواضع!! تاریخی پرچمدار  -همزمانی نقش تاریخی او!! با تحوالت زیربنايی جامعه

227

غیر دموکراتیک  ...نبود»
پ��س از تصفیه خونین مجاهدی��ن ،همانگونهکه مجی��د ش��ریفواقفی پیشبینی میکرد
جریانهای مختلف تکاملیافت��ه!! به جان هم افتادند که خود داس��تانی جداگانه اس��ت و اگر
فرصت ش��د در آینده به آن خواه��م پرداخت .اما طرف��ه آن که یکی از هم��ان جریانات در نقد
پرچمدار و رهبر کبیر مبارزه طبقات��ی پرولتاریا ،القابی را بهکار میبرد که او خود س��الها برای
(((

دیگران و ازجمله ما مجاهدین بهکار برده بود .این جریان رهبری پرچمدار را "س��لطه جبارانه و
دیکتاتوری شبهبورژوايی" میخواند.

" ...یک جریان سلطهطلبانه و دیکتاتورمنشانه ش�به بورژوای�ی به اعتبار تسلط تئوریکیاش
و در دستداش��تن ابزار تش��کیالتی ،توانس��ت جای پای خویش را برای یک دوره در سازمان
مس��تحکم نماید ...از س��وی رهب��ری در ذهن خ��ام تودههای س��ازمان القا میش��د که این
(((
پرولتاریاست که از طرف خردهبورژوازی مورد حمله و تهاجم قرار میگیرد".
در همین س��ند درباره مطلقالعنان و متکلم وحده بودن پرچمدار چنین آمده است..." :باوری
عمومی بهوجود آمده بود که حق طبيعی رهبری اس��ت که این مواضع را بهنام س��ازمان اعالم
نماید و کادرها و مس��ئولین عم ً
ال حقی در انتقاد و دخالت در آن نداش��ته باش��ند....جالب است
که مث ً
ال در موردطرح" جبهه واحد ت��ودهای" حتی فرد دوم رهبری [مقصود بهرام آرام اس��ت]
نیز تا مدتی پس از اعالم مواضع در س��طح جنبش ،آنطور که خود اظهار میکرد نس��بت به آن
توجیه نبوده ،حال چه رس��د به کادرها و مس��ئولین پايینتر ...اما ببینیم این سلطه جبارانه و این
(((
دیکتاتوری شبهبورژوابی در سازمان به کمک چه ابزاری حاصل شد؟"
این تحلیل که توس��ط جمعی از تغییر عقیدهدادگان البته پس از برمالش��دن نتایج فاجعهبار
نوش��ته ش��ده بهروش��نی درباره "هدف"بودن نیروهای مذهبی و "بهانه"ب��ودن بهاصطالح
اپورتونیست چپنما چنین مینویسد:
 - 1همان ،فصل دوم «مبارزه ایدئولوژیک ابزاری برای سلطه»...
 - 2همان ،صفحات  15 ،13 ،12و .19
 - 3همان
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" ...حساسیت رهبری سازمان[تقی شهرام] نسبت به این گرایش (چپنمای سلطهطلب)...
که بنا به اعتراف خود او" ،بههیچوجه ش��کل غالب و جریان عام س��ازمان" را تش��کیل نمیداد
و تالش فعال او برای س��رکوب آن در اولین نطفهه��ای خود ،از آن رو بود که گس��ترش آن به
تضعیف پایههای قدرت تشکیالتی رهبری میانجامید.

قدرتی که رهبری در آن موقعيت و ش��رایط متالطم تحول س��ازمان ،برای تصفیه حساب
(((
آنچنانی با جریان «یدهآلیسم مذهبی»و تصاحب تام و تمام سازمان بدان نیاز داشت».

تحلیل پیکار درباره رس��الت و هدف واقعی "مبارزه ایدئولوژیک" مینویسد ..." :این مبارزه
اساس�� ًا در جهت تحکیم س��لطه رهبری ،در جهت ایجاد ی��ک سانترالیس��م غیردموکراتیک و
بهمنزل��ه ابزاری ب��ود که به کمک آن س��لطه رهب��ری اعمال میش��د .این مب��ارزه همواره از
"باال" به "پايین" جریان داش��ت .در تمام مدارهای س��ازمانی ش��اید یکی از مهمترین تظاهر
""انحراف��ات" اف��راد ،انتقاداتی ب��ود ک��ه احیان ًا به "ب��اال" و بخص��وص به مرکزیت داش��تند.
تا حدودی اصل بر این ش��ده بود که باال پاک و منزه اس��ت و براس��اس این رابط��ه ،چگونگی
برخورد رفقا نس��بت به سیاس��تهايیکه در باال اتخاذ میش��د معیاری بود بر میزان صالحیت
ایدئولوژیک ،پیشرو یا پسرو بودن آنها .سکتاریسم و رهبریطلبی از مارکهايی بود که فراوان
مورد استفاده مرکزیت قرار میگرفت ،تا بهوسیله آن تمام نظرات و حرکاتی را که سلطه رهبری
و سیاست باال را زیر سؤال قرار میداد ،سرکوب کند...
مفهوم حلشدن یک رفیق در سازمان ،عبارت از این بود که اساس�� ًا به رهبری انتقاد نداشته
باش��د و با آن به مبارزه برنخیزد ...و هر زمان هم که گهگاه (انتقاد یا اعتراضی) ظهور میکرد ،با
(((
خشونت سرکوب میگشت»...
آيا روشنتر از این میتوان نظرات آنموقع شریف و جمع ما را تأيید کرد؟!
مجید در "جوابیه پرچم" مینویسد ..." :برخالف نظر پرچمدار دو جریان بیشتر در سازمان وجود
ندارد ،یکی مجاهدین که جریان اصلی و مذهبی هستند و دیگر جریانی انحرافی به رهبری شما .اگر
 - 1همان
 - 2همان
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گرایشاتانحرافیدیگریهمبهوجودآید دقیق ًاتحتتأثیروتابعجریانانحرافیهستند".
در همین نوش��ته مجید بین یک چریک فدايی و جریان پرچمدار مقایس��ه جالبی میکند .او
مینویس��د..." :یک فدايی در تضاد بین مناف��ع فردی و منافع جمعی (ازجمل��ه منافع تودههای
مردم) وجه دوم را گرفته و چون مارکسیس��م را بهترین وس��یله میداند آن را قب��ول کرده و به
همین دلیل میتواند با این عقیده و ایدئولوژی به فداشدن در راه مردم و شهادت هم برسد .بین
چنین فردی با فرصتطلب و س��لطهجويی که نه به خاطر منافع جمعی که دقیق ًا بهخاطر منافع
فردی ،نظیر خلعسالح نشدن ،آوارهنش��دن ،به کارگری فرستاده نش��دن و در یک کالم حفظ
مواضع تش��کیالتی و در مواردی ارضاي روحیه ماجراجويی تغییر ایدئول��وژی میدهد تفاوت

کیفی وجود دارد .آن یکی به مبارزه و شهادت در راه خلق میرسد و این دومی در بحران دائمی و
نبرد درونی بهسر میبرد".

مجید میافزای��د ..." :برای همگی ما که از اقش��ار میانی وگاه مرفه جامع��ه آمدهایم ورود به
مبارزه و همبس��تگی با محرومان جامعه ،نه از طریق زندگی مادی و طبقاتی ،بلکه با ش��ناخت
و"انگیزه"های روش��نفکرانه سیاس��ی ـ عقیدتی حاصل شده اس��ت .هیچکدام از ما در زندگی
مادیمان ،در پروس��ه تولید ،توزیع و اس��تثمار نبودهایم .هیچکدام از ما درد و رنج اس��تثمار را با
پوست و گوشت خود لمس نکردهایم تا از آن طریق انگیزههای مبارزاتی بهدست آوریم.
با ی��ک روز ،دو روز ،یکهفت��ه و چندهفته کارگری رفتن هم که کس��ی کارگر نمیش��ود.
کارگری رفتن برای برانگیختن "حس مس��ئولیت" و"باال بردن آگاهی اجتماعی" روش��نفکر
است نه کارگر و پرولترشدن او.
این وضعیت نه در مورد ما ،بلکه در مورد روش��نفکران مارکسیست نیز صادق است .ما عمدت ًا
عناصر روشنفکری هستیم که تحتتأثیر آگاهیهای اجتماعی و ایدئولوژیک و انگیزانندههای
ناشی از آن به مبارزه کشیده شدهایم.
روش��نفکر مس��لمان ب��ا مش��اهده نابس��امانیهای اجتماع��ی و تحتتأثی��ر ایدئولوژی
اس�لامی به مبارزه در راه خ��دا و از آن طری��ق به مب��ارزه در راه خلق میرس��د .موتور محرک
و انگیزانن��ده او درد و رن��ج طبقات��ی نیس��ت" .ش��ناخت درد و رن��ج م��ردم" و "احس��اس
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مس��ئولیت" ناش��ی از آن اس��ت که او را به مبارزه و همبس��تگی با طبقات محروم میکشاند.
از مجاهد خلقی که به زور تش��کیالت مارکسیست ش��ده "احساس مس��ئولیت نسبت به خدا،
تکامل و جهان هستی" را باعنوان انحرافات ایدهآلیس��تی گرفتهاید .با پتک تشکیالت و فلسفه
ماتریالیس��تی و به لطایفالحیل ،مبار ِز مسلمان و انقالبی را از "احس��اس مسئولیت" نسبت به
جهان هس��تی و به تبع آن تحوالت جامعه و محروم��ان تهی کردهاید؛ کین��ه طبقاتی را هم نه
میتوانی خلق کنی و نه میتوانی تزریق کنی.
ب��رای ادامه مبارزه و حرکت به "س��متگیری بهس��وی طبقات زحمتکش و س��متگیری
پرولتری" متوسل میش��وی ،که همان "احس��اس مس��ئولیت" به بیانی دیگر اس��ت و بنا به
ایدئولوژی شما مسئلهای ایدهآلیستی ،ذهنی و روبنايی است ،یعنی آنچه را که قب ً
ال داشت و از او
س��لب کردهاید ،در قالبی دیگر به او عرضه میکنید .این است که "سمتگیری پرولتری" دیگر
نمیتواند "انگیزاننده" او باشد.
اگر خلوص عقیده و ایدئولوژی یک مجاهد خل��ق را از وی بگیریم برای وی چه میماند جز
منافع فردی؟ جز فرصتطلبی و سلطهطلبی؟کس��انی نیز که بنا به ش��خصیت فردی ،تعلیم و
تربیت خانوادگی و اجتماعی فاقد تمایالت جاهطلبانهاند ،دچار پوچی سیاسی ـ فلسفی و انفعال
تشکیالتی میشوند.
این اس��ت ریش��ه پیدایش مواردی از پوچیگری و انفعال و نیز فرصتطلبی تشکیالتی در
میان مبارزترین ،فداکارترین و خالصترین نیروهای جامعه ...و این از عوارض رهبری ش��ما و
انحراف کنونی است که شما مسئول آن هستید".
با تش�کر فراوان از وقتی که در گردآوری و ی�ادآوری این نکات تاریخی گذاش�تید .اگر موافق
باشید ادامه مطلب را در گفتوگويی دیگر پی بگیریم.

در ش��ماره بعد "جریان دگماتیس��م مذهبی" ،برخورد ب��ا آن ،چگونگی اط�لاع پرچمدار از
تشکیالت مخفی ما و واكنشهای او را خواهم گفت.

ساعت فاجعه
در گفتوگوی پیش�ین دو جری�ان از س�ه جریان مطرح ش�ده در مقال�ه «پرچم» را بررس�ی
کردید(نهیلیسم و به اصطالح اپورتونیستی چپنمای سلطهطلب) ،اگر امكان دارد در اين شماره
جریان موسوم به «دگماتیسم مذهبی» را بررسی کنید.

تقی ش��هرام در مقاله «پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراش��تهتر س��ازیم» ک��ه به اختصار
«پرچ��م» نامیده میش��ود ،پ��س از اعالم پی��روزی بر ب��ه اصطالح جری��ان اپورتونیس��تی
چپنم��ای س��لطهطلب (علیرضا سپاس��ی آش��تیانی) مرحل��ه جدی��د مب��ارزه ایدئولوژیک
درون س��ازمانی را مب��ارزه بیام��ان و قاط��ع ب��ا «دگماتیس��م مذهب��ی» اع�لام میکن��د.
درآنجا چنین میخوانیم:
 . . .وقتی که ما در یک س��ال ونیم پیش مبارزه ایدئولوژیک را به عن��وان اصلیترین محتوای
آموزش این مرحله مطرح س��اختیم ،آنچه که بیش��تر و درواقع همه آنچه که در ابتدا مد نظر ما بود،
پرداختن به آن سری از معایب و اشکاالتی بود که به نظر ما مستقیم ًا از زندگی طبقاتی ما در گذشته
و ترکیب روشنفکری سازمان ناشی شده و بر عمل سیاسی و تشکیالتی ما اثر سوء میگذاشت.
مبارزه مزبور بنا ب��ه خصیصه انقالب��یاش در این مح��دوده متوقف نماند و س��رانجام کل
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ایدئولوژی سازمان را دریک روند صادقانه در گرفت.
بدین قرار اگر تا دی�روز اعتالء و صفای باطن مد نظر بوده(((امروز دیگر مبارزه با «دگماتیس��م
مذهبی» موضوع اصلی و تهدید اصلی سازمان محس��وب میشود ،به طوری که ما میتوانیم با
قاطعیت تمام ورود به یک دوره تحول کیفی جدی��د مبارزه ایدئولوژیک را که خصوصیت ممیزه
آن ،مبارزه اصولی با روبناه��ا و افکار ارتجاعی ،اص��ول و مبانی ایدئولوژیه��ای غیرپرولتری
متعلق به طبقات رو به انحطاط جامعه است را اعالم داریم.

" . . .رفقا! ما امروز میتوانیم با اطمینان خاطر بگويیم که گرایش انحرافی سوم" اپورتونیسم
چپ نمای سلطهطلب" اکنون به هیچ وجه گرایش غالب و تهدید کنندهای نیست .این گرایش
در این دوره از مبارزه ایدئولوژیک به شدت سرکوب شده اس��ت ،به طوری که جز عناصر بسیار
ضعیف و فرومردهای که دیگر در چنین شرایطی امکان ظهور و بروز ندارند چیز دیگری از آنها
باقی نمانده است.
همچنین گرایش انحرافی دوم(((با این که هنوز در گوش��ه و کنار آثار و عوارضی از خود بروز
میدهد ،اما خود بالذاته هرآینه در کنار گرایش اول و س��وم قرار نگیرد ،نميتواند حالت فعالی به
خود گرفته و نیروی قابل توجهی را تشکیل دهد .از این جهت آنچه که در مقابل ما قرار میگیرد
گرایش انحرافی است که آن را با خصوصیت «دگماتیسم مذهبی» مشخصاش کردیم.
رفقا! ما اکنون قادر ش��دهایم تا از مواضع مس��تحکمتری که در اثر گذراندن ی��ک دوره توأم با
موفقیت مبارزه ایدئولوژیک به دست آوردهایم با مسائل و ضعفهای موجود که بخصوص با رشد
(((
و تکامل سازمان اشکال و جلوههای جدیدی از آنها در مقابل چشم قرار گرفته برخورد نماييم" .
پرچم��دار در وصف جریان «دگماتیس��م مذهب��ی» با ادبیاتی ک��ه تا آن زمان در س��ازمان

 - 1سیرحوادث نش��ان داد که تش��خیص آن موقع زنده یادان محمود ش��امخی و رضا رضايی در مورد امثال پرچمدار،
بهرام آرام و ش��ماری از تکاملیافتهگان بعدی نظیر وحید افراخت��ه ،مبنی بر ضرورت اعتال و صف��ای درونی و زدودن
گرایشهاي خودخواهانه چقدر ضروری و الزم بوده است.
 - 2مقصود ،نهیلیسم و پوچگرايی است.
 - 3مقاله پرچم ،به نقل از»مجاهد» شماره  ،6ارگان خارج کشور جریان حاکم ،مرداد .1355
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مجاهدین و حتی در روابط میان نیروهای مبارز سابقه نداشت ،نوشت:
	•«اینها کسانی هستند که چون مارهای افس��رده از انجماد ش��رايط به درون النههای خود
خزیده بودند ،اما اکنون که آتش مبارزه ایدئولوژیک یخها را ذوب میکند آرام آرام از خواب غفلت
بیدار شده نیش زهرآگین خود را به اطراف و به دنبال طعمه بر تن و جان سازمان فرو میکنند» . . .
	• . . .اینها به مثابه«اندیويدوالیس��ت»های خلص جریان جبری و ضروری را به افراد نس��بت

میدهند و میگویند اگر فالن رفیق(((میبود فالن مسئله به فالن شکل صورت نمیگرفت.
	•اینها کسانی هس��تند که تودهها را بس��ان رمهها و گوس��فندانی میدانند که تنها با کیش
چوپانان خود حرکت میکنند.
	•پرچمدار مبارزه ایدئولوژیک ادعايی خود را "الیروبی لجنهای متعفن و تهنش��ین ش��ده"
نامید و درباره مجاهدینی که بسیار پیش از او در سنگر مبارزه با امپریالیزم و استبداد شاهنشاهی،
جنگیده ،و به راس��تی پرچمدار اتحاد مبارزاتی نیروها بودند و در این مسیر اسیر و یا شهید شده ،و
رهروان راه آنها که«تنها» گناهشان عدم قبول «ایدئولوژی تحمیلی»بود ،نوشت:
	•«اینان کسانی هستند که در ابتدای راه به آرامش دریا و استحکام کشتی خود مطمئن و دلخوش
بودند ،اما اکنون که طوفان مبارزه ایدئولوژیک کشتی آنها را به هر سو به تخته سنگها میکوبد ،به
هر تخته پارهای متوسل میشوند ،فریاد بر میآورند و دست به آسمان برده خدا را به کمک میطلبند،
اما فریاد آنها در صدای طوفان گم میشود و خدايی نیست که پاسخ آنها را دهد» .
	•بخارات متعفن وگنداب نظرات پوسیده آنان سالیان دراز در تن و جان سازمان به مثابه یک
بیماری مزمن ریشه دوانده » . . . .
پرچم درباره مرحله اصلی مبارزه درون تشکیالتی اینچنین مینویسد:
	•اکنون درس��ت در آس��تانه تحولی قرار گرفتهایم که میتواند تمام تاریخ و حیات سیاسی-
ایدئولوژیک سازمان ما را دچار تغییرات شگرف و دگرگونیهای انقالبی خود نماید.
	•پیدایش چنین ش��رایط نوینی از یک تحول انقالبی در درون سازمان ،مسلم ًا وظايف بسیار
 - 1مقصود از فالن رفیق ،رضا رضايی است و این استدالل مجید که اگر رضا زنده بود تحوالت به این سمت نمیرفت.
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حساس��ی در مقابل ما قرار میدهد ،اما در میان این وظايف ،اصلیترین وظیفه موجود در ابتدای
این مرحله کدام است؟
این وظیفه به طور کلی در مبارزه همهجانبه ،پیگیر و آش��تیناپذیر با تمام پایههای سیاسی ـ
تشکیالتی و بخصوص اکنون عقیدتی و فلسفی ایدهآلیسم ،ایدهآلیسم در هر شکل ممکن آن،
خالصه میشود .این وظیفهای اس��ت که اجرای استوار آن فصل بسیار ش��ورانگیزی در تاریخ
حیات س��ازمان ما باز میکند . . .دگماتیس��تهای مذهبی بزرگترین دش��منان تکامل سازمان
محس��وب میش��وند .همان دش��منان سرس��خت و اصالحناپذیر و مقاوم که به همان میزان
مقاومت و پایداری میکروبهای خانگی پایدار و مقاوم بودند  . . .در پس تعمقات فلسفی ،در پس
کلمات خوش آب و رنگ ،در پس لغات و اصطالحات پرطمطراق  . . .سر این مارها را بکوبید. . . .
اینها بزرگترین دشمنان تکامل سازمان هستند( .تأکیدها از من است)

همانطور که مجید در «جوابیه پرچم» نوشت ،تمام دعوا برس��ر ایدئولوژی اسالمی سازمان
مجاهدین است ،مابقی همه بهانه بوده است.
پرچمدار نوش��ت:عناصر صادق و مبارز ای��ن جریان ،جذب ایدئولوژی پرولتری ش��ده و یا
تحت رهبری آن به مبارزه خود ادامه میدهند و عناصر ناص��ادق آن در ضدیت با پرولتاریا به
سوی رژیم رفته و جذب آن میش��وند .او میافزاید . . .«:عناصر صادق را از نیمه صادق و این
هردو را از عناصر ناصادق جدا س��ازیم( ».بخوانید روش منزوی س��اختن افراد از یک دیگر و
جداگانه با هریک برخورد کردن)
جالب است گفته ش��ود که بعد از آن تصفیههای خونین باز هم در بیانیه اعالم مواضع . . .از اتخاذ
سیاس��تهای پرحوصله(!!) درازمدت(!!) صحبت میکند .البته در جايی دیگر ماهیت این سیاست
پرحوصله درازمدت را نشان میدهد .هر دو نوشته را در کنار هم میآورم تا خواننده خود قضاوت کند:
« . . .بر بس��یاری از این مواضع انحرافی از این مقاومتها و پایداریه��ای ارتجاعی با اتخاذ
یک سیاس��ت پرحوصله دراز مدت زیر بنايی اصالح و آموزش که البته به تناسب مورد خود باید
شکل مقتضی و الزم را پیدا میکرد پیروز شدیم( » . . .بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک) . . .
درباره «اش��کال مقتضی و الزم» چنین توضیح میدهد . . . « :ش��یوههای م��ا در این موارد
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عبارت بود از ش��یوه بحث و اقناع طی دورههای متوالی توضیح و آم��وزش همراه با جمعبندی
انتقادات خود فرد و یا انتقادات مربوطه به گذش��ته س��ازمان که به کمک مس��ئول اما عمدت ًا به
وسیله خود فرد صورت میگرفت» . . .
به این بخش از نشریه مجاهد شماره  6ارگان خارج کش��ورکه درباره روشهای برخورد ،به
قلم تقی شهرام نوشته شده توجه کنید! بسیار گویاست:
 . . .مبارزه ایدئولوژیک در یک سازمان برخالف تصور بس��یاری از نیروهای خارج از کشور ـ
چه مذهبی و چه مارکسیست ـ صرف ًا و مقدمت ًا مبارزه بین نظرگاههای فلسفی دو مکتب آن هم
با شیوهای که در خارج از کشور بین برخی نیروها رواج دارد نیست.
مبارزه ایدئولوژیک از نقد فعالیت سیاسی ـ تشکیالتی عناصر ،گروهها و سازمان شروع شده
و در مسیر خود ،گرایشات ،تمایالت و نقطهنظرات  . . .را مورد حمله قرار میدهد.
 . . .ش��یوه مبارزه ایدئولوژیک برخالف تصور از مطالعه یکی دو کتاب و سپس بحث و جدل و
احیاناً ایراد تهمت نیست. . .
مبارزه ایدئولوژیک از نقد فعالیت مش��خص سیاسی ـ تش��کیالتی ،یک عمل نظامی ،یک
نقطه نظر سیاسی ،آموزش و اداره یک عضو یا گروه ،انجام یک عمل تدارکاتی و حتی کارهای
بس��یار کوچکتر نظیر اجاره یک خانه ،برخورد با همکالس تش��کیالتی یا همکار و بس��تگان و
آشنایان ،رونویس یک مطلب سیاسی شروع ش��ده و به تدریج نقد علمی نقطه نظرات سیاسی ـ
تشکیالتی ـ ایدئولوژیک را در بر میگیرد.
توجه کنید!
« . . .مبارزه اصیل ایدئولوژیک چیزی نیس��ت که در فضای خالی در فقدان عمل انقالبی ،بر
روی صفحه کاغذ ویا از درون بلندگوها یا پش��ت تریبونها صورت بگی��رد ،بلکه این مبارزه در
پهنه عمل انقالبی و در پروسه عظیم تغییر جهان معنی و مفهوم پیدا میکند» . . .
مجید ش��ریف در پاس��خ پرچمدار و روشهای اتخاذ شده توس��ط او داير بر منزوی کردن و
فرستادن افراد به کارگری اجباری در جوابیه پرچم نوشت:
«آری پرچمدار کبیر! (بر وزن لنین کبیر) این گناه کس��انی اس��ت که در کش��تی طوفان زده
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سازمان س��ر تس��لیم به درگاه ناخدای بیخدای کش��تی فرود نیاورده و در نتیجه مورد خشم و
غضب او قرار گرفتهاند و او آنها را به دریا میاندازد تا طعمه کوسه ماهی گردند(».مقصود خلع
سالح شدن ،رها شدن بدون کمترین حمایت و حفاظت امنیتی ،به کارگری فرستادن اجباری و
در دام ساواک گرفتار آمدن است)
او درهمان جوابیه نوش��ت ...«:لغ��ت دگم و دگماتیس��م را به مثابه تبعی��ت جزمی از اصول،
بدون در نظرگرفتن ش��رایط میدانی��م .بنابراین همانطور که مذهبی دگم داریم مارکسیس��ت
دگم هم داریم .چه در اسالم و چه در مارکسیسم و حتی سایر ادیان و مذاهب و مکاتب ما با انواع
دگماتیک برداشت روبهرو هستیم .اما پرچمدار عنوان "دگماتیسم مذهبی" را به کار میبرد و به
ظاهر آن را در مقابل دینامیس��م مذهبی قرار میدهد .با این کار میخواهد به خواننده القا کندکه
گویا نویسنده ،باورمند و نماینده تفکر دینامیک مذهبی است و از آن موضع دارد به "دگماتیسم
مذهبی" حمله میکند .اما واقعیت این اس��ت که پرچمدار با کوبیدن " دگماتیسم" مذهبی قصد
حمله و کوبیدن " خود مذهب" و "مکتب" را دارد» .
مجید در این باره نوش��ت . . .«:اگر به خود مذهب حمله میکردید عالوه بر این که بس��یاری
نیروها از اطراف تو پراکنده میشدند ،مسئله مهمتری که پیش میآمد مقایسه مکتب با مکتب
بود و طبیعی بود که در آن صورت نه میتوانس��تی از اقتدار تش��کیالتی اس��تفادهای ببری و نه
مطمئن ًا برنده رویارويی بودی» .
واقعیت این اس��ت که گرچه مقاله «پرچم» اع�لام مبارزه علنی با مذه��ب و در واقع اعالم
مارکسیست شدن در درون سازمان اس��ت ،اما پرچمدار باز هم به جای حمله صریح و آشکار به
مذهب« ،دگماتیسم مذهبی» را مورد حمله قرار میدهد؛ چرا؟
1ـ به خاطر این که هنوز در سازمان بس��یاری نیروها مذهبی هستند و اعالم مبارزه با مذهب
آن هم به آن صورت علنی ،مطمئن ًا آنها را به موضعگیری خواهد انداخت.
2ـ علنیکردن مواضع ضد مذهبی درس��ازمانی باس��ابقه ،تاریخ و ماهیت شناخته مذهبی(با
معیارهای مارکسیس��تی بخوانید ،خ��رده بورژوازی) ناق��ض اهداف پرچمدار جهت س��لطه و
مصادره امکانات سازمان است.
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3ـ علنی کردن مواضع ،بالفاصله این پرسش را پیش میآورد که پرچمدار و پیشتاز پرولتاریا
در رهبری یک س��ازمان خردهبورژوازی چه میکند؟ وکدام حق و چه سهمی ازچنان سازمانی
دارد؟ پیش��تازان پرولتاریا که نبای��د در ظرف و چارچوب تش��کیالت خرده ب��ورژوازی بمانند.
گیریم ش��ماری هم مارکسیست شدهاند .خوب تغییر عقیده حق هر انس��ان است .اما با منطق و
معیارهای مارکسیستی ،سازمان مجاهدین با تمامی س��وابق و تاریخچه و پایگاه اجتماعیاش
به نیروهای پیشتاز طبقه خرده بورژوازی تعلق دارد و مارکسیستش��دهها باید بروند و سازمان
خاص خود را تشکیل دهند.
 -4اما واقعیت این اس��ت که «پرچمدار» را «مش��کل» از نوع و جنس دیگر است .مسئله او
«قدرت» و حفظ آن به هر بها ،به هر وسیله و با هر توجیه ناچسب است.
 -5میدانیم که یکی از ویژگیهای س��ازمان از بدو تأس��یس ،مبارزه و صفبندی مشخص
میان خود و تفکرات رایج «دگماتیک» بوده است .پرچمدار با اطالع از این پیش زمینه ،ضدیت
خود با مذهب را تحت پوشش ضدیت با «دگماتیسم مذهبی » مطرح میکند.
از همین رو مجی��د در جوابیه اش نوش��ت . . .« :اگر تفکر مجاهدین « دگماتیس��م مذهبی»
است ،جا ندارد س��ؤال کنیم بفرمايید نوع «دینامیک» تفکر مذهبی از نظر شما کدام است؟ و در
این صورت تفکر شیوخ دگم ویا سالطین مرتجع منطقه را چه باید نامید؟». . .
پرچمدار جریان و تفکری را «دگماتیس��تی» و«ایده الیس��تی» میخواند که بنیانگذاران آن
س��الها قبل از عضویت او ،در مدارک آموزشی و س��ازمانی ضمن تأکید بر ضرورت «شناسايی
علمی» درباره ارکان آن نوشته بودند:
...حصول شناس��ايی علمی بدون اعتقاد به ارکان زی��ر امری بيمعنا خواهد بود .هرکس��ی
بخواهد چیزی را در جهان بشناسد باید به این ارکان عمیق ًا مؤمن باشد:
 -1جهان خارج مستقل از ذهن ما وجود دارد
 -2جهان خارج قابل شناخت است
 -3نظم واحدی در جهان حاکمیت دارد. . .
آنها اعتقادشان به خدا را نیز این گونه بیان میکردند که:

238

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

اگر اعتقاد به خدا در عمل ،اثری برروی م��ا نگذارد ،باید در صحت شناس��ايی خود به چنین
خدايی شک کنیم( . . .کتاب اول«شناخت»)
جالب آن که در عنوانی از همان کتاب تحت عنوان « دگماتیزم» چنین آمده است:
« . . .اگر ما برای دس��تورالعملها و ش��یوههای عام بیش از حد الزم بها قائل ش��ویم .اگر با
پرستش اصول به طوری که در هنگام عمل نتوانیم ویژگیهای محیط و قضایا را در برنامه ها و
اقداماتمان دخالت دهیم دچار دگماتیزم شدهایم" . . .
و جالبتر ،چنان که گويی س��الها بعد س��لطه پرچمدار بر میراث گرانبار خود را میدیدهاند
چنین نوشتند:
« . . .شیوهها و دستورالعملهای عام را روی کاغذ نوش��تن و بیصبرانه درصدد پیاده کردن
آنها در اجتماع بودن و صددرصد به آنها اتکا کردن از صورتهای رایج دگماتیزم است.
به افکار و نظرات خود بیش از حد الزم ،ارزش دادن ،باالتر از شناخت خود واقعیتهای دیگر
را معتقد نبودن و همواره بدنبال کش��ف حقایق نبودن خود و اعتقادات خود را خطاناپذیر دانستن
نیز صورتی دیگر از دگماتیسم است( .کتاب شناخت ،ذیل عنوان دگماتیسم)
و بیهوده نبود که به دستور پرچمدار کلیه کتب آموزشی س��ازمان را ،با این توجیه که باعث «
پیچیده شدن ایدهالیسم» میشوند ،بدون اطالع اعضا و کادرها از برنامه آموزشی حذف شد.
انتشار پرچم چه نقشی بر روابط و مناسبات شما با سازمان داشت؟

بعد از انتشار مقاله پرچم فش��ارها بر ما افزایش یافت .پیش از این گفتم که مجید به صورتی
آزادانه و دموکراتیک نظر ما را خواست و ما (مرتضی ومن) با او هم رأی و هم پیمان شدیم.
همانطور که ما پیش بینی میکردیم اندکی بعد مجید از مس��ئولیت ش��اخه ما برداشته شد و
بهجای او وحید افراخته(رحمان) ک��ه تا چندی پیش با خود ما هم گروه بود و تازه مارکسیس��ت
شده بود بهجای او به عنوان مسئول ما انتخاب شد.
جمع ما تصمیم گرفته بود که به منظور کاهش حساسیت و پنهانکاری تا شکلگیری جریان
اصلی مجاهدین(خودمان) هرک��دام مواضع گوناگونی اتخاذ کنیم .الگ��وی ما در اتخاذ مواضع
متفاوت نسخهنویس��یهای خود پرچمدار بود .همان عناصر صادق و نیم��ه صادق و ناصادق و
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همان تقسیمبندیهای ذهنی او ،یعنی یکی بیانگیزه شد و تسلیم ،و دیگری اعالم جدايی کرد
و سومی علیرغم نپذیرفتن ایدئولوژی حاضر به همکاری شد .به این ترتیب:
 مجید که توسط شهرام و بهرام تحت فشار و برخورد شدید قرار گرفته بود به ظاهر پذیرفتکه خلع سالح شده برای کسب خصایص پرولتری!! به کارگری برود.

 من مدتی بعد از بحث وگفتوگو ،اعالم مخالفت کرده و خواهان جدايی شدم. مرتضی بعد از مخالفت اولیه ،ظاهراً کوتاه آمد و حاضر شد باآنها همکاری کند.چنین مواضع متفاوتی باعث ش��د که نس��بت به هماهنگی و ارتباط میان ما شک نکنند .این
تاکتیک به ما امکان داد تا به جمعآوری نیرو و گس��ترش ارتباطات از جمل��ه با زندانیان تازه آزاد
شده بپردازیم(((() طی آن مدت :
 -1بر اعتماد به نفس ما روز به روز و هفته به هفته افزوده شد.
 -2علیرغم خانهگردیهای ساواک و فشارهای نارفیقان حاکم ،تاکتیکهای جدید و نوینی
برای مقابله با دشمن ( یعنی ساواک) کشف کردیم.
 -3همزمان عضوگیری و یارگیری جدید نیز کردیم.
 -4همانگونه که پیش از این گفتم ،پیشرفت کارما برای خودمان نیز بیش از انتظار بود.
 -5ریشه و علت چنین پیشرفتی علیرغم آن همه فشار و کاستیهای گوناگون چیزی نبود جز
زمینه مهیا و بذری که رهروان پیشین سازمان در میان مردم کاشته بودند و آثار آن هنوز باقی بود.
 -6بدین ترتیب از نیمه آذرماه  53که هسته اولیه ما تشکیل شد .تا اردیبهشت  54مرتب ًا بر کم
و کیف ما افزوده ش��د ،به طوری که در اردیبهشت ماه میتوانستیم رس��م ًا و علن ًا جمع و سازمان
خود را اعالم کنیم.
(((

سرتیپ رضا زندیپور رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری و راننده او در تاریخ 27اسفند ماه همین
 - 1هم بهرام آرام و هم وحید افراخته درباره اعالم جدايی من به مرتضی گفته بودند«...حکم کریم(نام تشکیالتی آن
موقع من) ،حکم سرباز فراری است واگر قدرت داشتیم یک تیر در کلهاش خالی میکردیم«.ما نسبت به این نظر درآن
موقع کم بها دادیم و آن را نه ناشی از نظرگاه ایدئولوژیک آنها ،بلکه بیشتر ناشی از عصبانیت لحظهایشان دانستیم.
 - 2فرهاد صفا ،محمد اکبری آهنگران ،جواد برائی ،مهدی خدايی صفت و دیگران.
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سال()1353طیعملیاتیکشتهمیشوند.دراینعملياتمرتضیصمدیهلبافنیزشرکتدارد.

به موضوع بسیار مهمی اش��اره کردید .این ترور پيامدهاي بس��یار زیانبار ،غیرقابل جبران و
فاجعهباری به دنبال داشت .من پرسش شما را به دو بخش تقسیم میکنم:
نخس��ت ،ضرورت و چرايی آن عملی��ات؟ و ديگر اينكه چ��را مرتضی صمدی��ه لباف در آن
عملیات شرکت کرد .در بخش نخست ،سوای درستی و نادرستی مشی مسلحانه که خود بحث
جداگانهای است ،روش��ن است که انجام عمل مس��لحانه بخش بزرگی از وظايف سازمانهای
مسلحانه کار است ،اما در همان سازمانها وتش��کیالت بارها تأکید میشد که «عمل به خاطر
عمل» ماجراجويی است وتا آن جا که من میدانم در هیچ یک از سازمانهای مسلحانه کار آن
زمان جایگاهی نداشت.
برطبق باوره��ا و معیاره��ای آن زمانی «عمل مس��لحانه» ،میبایس��تی در خدمت آگاهی
اجتماعی ،یا زدون ترس و ارعاب ،در خدمت ارتقا وگس��ترش تش��کیالت ،گس��ترش پایههای
سیاسیـ اجتماعی جنبش وخاصیت بسیجکنندگی داشته باشد.
تکرار میکنم که درس��تی مشی مس��لحانه موضوع و موضع من نیس��ت ،اما میخواهم در
قالبهای فکری آن زمانی مس��ئله را بررس��ی کرده و تأکید کنم که با همان قالبهای فکری،
عمل مسلحانه باید در خدمت رشد و گسترش سازمان پیشتاز باشد.
حال در شرايطی که سرنوشت سازمان پیش��تاز و عملکننده منوط به حل تضادهای درونی
او ش��ده اس��ت ،در حالی که به دلیل تعارض��ات و درگیریه��ای ایدئولوژیکی کل س��ازمان و
سرنوشت آن زیر س��ؤال رفته اس��ت ،موجودیت تش��کیالتی در اثر انبوه تصفیهها ،پوچیگری
ها و بیانگیزگیها ،در معرض تهدید ق��رار گرفته ،یک عمل نظامی ،حتی بس��یار انگیزاننده و
از نظر نظام��ی موفق ،میتواند کارکرد و نتیجه معکوس و ضد اهداف اولیه خود داش��ته باش��د.
ترور«زندی پور» دقیق ًا مصداق چنین مطلبی است.
(((
اجازه دهید با خالصهای از سوابق و ماجرای ترور زندی پور صحبت را ادامه دهم.
 - 1اطالعات این قسمت به نقل از کتاب سازمان مجاهدین خلق ،از پیدايی تا فرجام و نیز دانستههای شخصی است.
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سرتیپ«رضا زندی پور» ،بعد از «پرویز ثابتی» و «سرتیپ جعفری»(سپهبد بعدی) ،سومین
رئیس «کمیته مش��ترک ضد خرابکاری» بود ،مقام وی تش��کیالتی و اداری بود .سرپرس��تی
به معن��ای واقعی کمیته مش��ترک را عمال معاون او یعن��ی «رضا عطارپور» (مع��روف به دکتر
حس��ینزاده) و دو معاون او "محمد حس��ن ناصری(معروف به دکتر عض��دی) به عنوان رئیس
شکنجه گران وبازجویان و «پرویز فرنژاد» ( معروف به دکتر جوان) به عنوان فرمانده اکیپهای
عملیاتی و تعقیب ومراقبت به عهده داش��تند .زندی پ��ور ،پیش از انتقال به کمیته مش��ترک از
افسران تحت مسئولیت « ارتشبد حسین فردوست» در « دفتر ویژه اطالعات» بود و از افسران
تحصیلكرده و با سواد به شمار میرفت.
در پايیز سال  ،1352سیمین جریری ،یکی از اعضای س��ازمان ،به علت موضوع کم اهمیتی
دستگیر میشود .او پس از مدتی با نظر «س��رتیپ زندی پور» که معمو ًال نسبت به زندانیان زن
معتقد به ارفاق ب��ود ،آزاد گردید .به هن��گام آزادی از زندان« ،زندیپور» آدرس و ش��ماره تلفن
منزل خود را به سیمین جریری داد  ،تا اگر مش��کلی برای او پیش آمد از توصیه و کمک او بهره

مند شود .شناسايی زندیپور از همین طریق انجام شد.
عملیات در صبح  27اسفند  ،1353در خیابان فرح شمالی(سهروردی کنونی) صورت گرفت.
زندیپور محافظ مسلح نداشت و یک پاسبان به نام «عطوفی»راننده او بود.
افراد تیم حمله عبارت بودند از:
-1وحید افراخته  :فرمانده و عامل ترور راننده و زندی پور(زننده تیر خالص به زندیپور)
-2مرتضی صمدیه لباف :معاون فرمانده و عامل حمله و ضارب اول ش��خص زندیپور(پس
از شلیک یک گلوله اسلحه وی گیر میکند)
-3محمدطاهر رحیمی :راننده اتومبیل فرار
-4سید محسن سید خاموشی :مسئول راهبندان و پشتیبانی عوامل تیرانداز
-5منیژه اشرف زاده کرمانی :مسئول مراقبت و عالمت دهنده شروع عملیات
(((

 - 1اعترافات وحید افراخته ،تک نویسی وی در باره سیمین جریری ،پیشین.
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-6مهدی غیوران :مسئول تعویض خودرو هنگام فرار افراد
واقعیت این است که ترور زندی پور ،بر هیچ مبنای اس��تراتژیکی استوار نبود .سازمانی که دو سال
است درگیر مبارزه ایدئولوژیک درونی است ،سازمانی که در نشریه داخلی آذرماه ،1353ضروریترین
و مبرمترین وظیفهاش را مبارزه ایدئولوژیک درون س��ازمانی علیه «دگماتیس��م مذهبی» توصیف
میکند ،سازمانی که بیش از نیمی ازکادرهای خود را تصفیه کرده و بسیاری دیگر را از مواضع مسئول
کنار گذارده اس��ت )((((،بس��یاری از کادرهای قدیمی و فعال را به موضع انفعال کشانده و به کارگری
اجباری درکارخانهها فرس��تاده و مهمتر از همه یکی از س��ه عضو مرکزیت را خلعس�لاح کرده و به
کارگری فرستاده است ،در بحبوحه چنان درگیری و تحول درون تشکیالتی ،یک دفعه تصمیم به ترور
«سرتیپرضازندیپور»رئیس«کمیتهمشترکضدخرابکاری»میگیرد.
با بخش قابل توجهی از امکانات همان «دگماتیس��تهای مذهب��ی»؛ از جمله خانه خیابان
ترقی به عنوان پایگاه اصلی عملیات(این خانه ،پایگاه اصلی شاخه ما و خانه ثابت من و مرتضی
صمدیه لباف بود) ،اطالعات فنی گروه ما و مش��ارکت مرتضی صمدیه به عنوان معاون فرمانده
عملیات نيز ذكر ميشود.
مسلم ًا اینها در تناقض آشکار با یکدیگرند ،در این صورت کدام ضرورت چنان عملی را توجیه
میکند؟
افزون بر آن ،تجربه س��الها مبارزه مس��لحانه به ما آموخته بود که به دنب��ال هر عمل نظامی و
بخصوص"عمل بزرگ" ،باید انتظار "بسیج بزرگ" دشمن را نیز داشت و خود را برای ضربات متقابل
او آماده کرد (((.تجربه به ما آموخته بود که وقتی سازمان از درون گرفتار مشکالت است ،عمل نظامی

...« - 1مجموع ًا در تمام طول دو سال «مبارزه ایدئولوژیک» ،قریب به پنجاه درصد از کادرها مورد تصفیه قرار گرفته و
بسیاری از کادرها از مواضع مسئول تا کس��ب صالحیتهای الزم کنار گذاشته شدند« بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک
،...ص  ،5ذیل عنوان « مقاومتها ،مشکالت و موانع راه».
 - 2در عملیات معروف به عملیات نیکس��ون برای جلوگی��ری از ضربه خوردن تیمهای عمل کننده به شهرس��تانها
فرستاده شدند.
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کهبا افزایشحساسیت ارگانهای امنیتیهمراه است،ضریبخطاوضربهپذیری باال میرود.
در آن زمان ،س��ازمان تحت رهبری ش��هرام و آرام لبریز از تضادهای درونی ،گرفتار پوچی و
بیانگیزگی شماری و فرصتطلبی شماری دیگراست ،چنان سازمانی به هیچوجه توان تحمل
ضربات متقابل رژیم را نداش��ت ،ضرباتی که ب��ه دلیل ضعف درونی افراد میتوانس��ت به طور
زنجیرهای ادامه یافته و به فاجعه بینجامد( .که همین طور هم شد)
واقعیت این اس��ت که هیچ س��ازمان و ارگانی وحتی هیچ نظام و رژیمی ،در شرايطی که در
زیر انبوه تضادها و تعارضات ناش��ی از مبانی ایدئولوژیکیاش(به مثابه هس��ته اصلی وحدت و
موجودیت) قرار گرفته باش��د توان تحمل و مقابله ب��ا ضربات خارجی را ن��دارد .مقابله در برابر
ضربات خارجی جز از طریق اس��تحکام درونی امکانپذیر نیست .استحکام و وحدت درونی نیز
جز از طریق گسترش دموکراسی و مشارکت همگانی میسر نمیشود.
« درآن زمان ،سازمان به زورقی شکسته و پر از س��وراخ میمانست که یارای هیچ سفر رزمی و
نظامی جدی را نداشت ،زورقی که در همان مراحل اول سفر ،دشمن تا اعماقش نفوذ میکرد و آن
را با مخاطرات جدی روبهرو میکرد .درچنان شرايطی ،هم چنان که اتفاق هم افتاد ،کافی است تا
یک عنصر پوچ ش��ده و بیانگیزه (نظیر خلیل فقیه دزفولی که زمانی مارکسیست هم شده بود) در
دام رژیم افتد و همه چیز را لو دهد .به دنبال خود امثال افراخته و خاموش��ی را بیاورد و اینان به نوبه
(((()
خود رکورد جدیدی از خیانت و همکاری با دشمن را در تاریخ مبارزاتی میهن به ثبت برسانند».
جالب است دانسته شود که شهرام در بررسی گذشته س��ازمان چنان اشتباهاتی را نه به افراد
بلکه به منشأ ایدئولوژیک و فلس��فی آنها ،مرتبط میدانس��ت و از این زاویه افراد را برای تغییر
(((

 - 1در عملیات ترور س��رتیپ طاهری به دلیل عدم انس��جام داخلی ،تیمهای عملکننده ،درهمان روز ضربه خوردند و
باگسترش ضربات از سوي آنها محمود شامخی یکی از ارزندهترین کادرهای سازمان از دست رفت.
« - 2تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیس��تهای چپ نما» نوشته و جمعآوری شده توس��ط مسعود رجوی .ایشان وقتی
برای دیگران نسخه میپیچد ،نس��خههای خوب میپیچد ،ولی وقتی چند سال بعد ،یک بار در سال 1360و بار دیگر در
سال  1364پای خودش و قدرتطلبیهایش در میان اس��ت ،همان راه و روش و بهتر است گفته شود همان اشتباههاي
شهرام را چه در زمینه عمل مسلحانه و چه در روابط و مناسبات درون تشکیالتی در پیش میگیرد.
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ایدئولوژی زیر فش��ار میگذاش��ت ،اما خود او همان اش��تباهات را در ابعاد بس��یار بزرگتر تکرار
میکند ،در حال��ی که گوش فلک از فریاد مبارزه طبقاتی و "یا پرولتاریا"یش پر ش��ده و نقش��ی
کمتر از رهبری پرولتاریا برای خویش قائل نیست.
س��وای بزرگنمايی و گندهگويیها ،ترور زندیپور و ترورهای بعدی در آن سال چیزی نبود
جز سوء استفاده از عمل نظامی :
 برای طبیعی و تکاملی جلوه نشان دادن تحول ایدئولوژیک برای از موضع قدرت مواضع را اعالم کردن برای دست باال داشتن با رقبای آن زمان(چریکهای فدايیخلق) برای ساکت وخاموش نمودن صدای معترضین برای سرپوش نهادن بر مشکالت و بخصوص برای سرپوش گذاشتن بر تصفیههای درون سازمانیاطالعیه مربوط ب��ه ترور زندیپور اولین اطالعیه "س��ازمان مجاهدین خل��ق" بود که فاقد
عبارت شناخته شده و همیش��گی" به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران" بود .شماری از همین
اطالعیه با آرم بدون آیه منتشر شد.

(((

يكي از عوارض زیانبار ترور"سرتیپ زندیپور" واكنش رژیم در مورد زندانیان سیاسی بود.

کام ً
ال درست و صحیح اس��ت" .زندیپور" گر چه عضوی عالی رتبه از نظام سرکوب بود ولی
در مقابل جریان وابسته به "پرویز ثابتی" و "حسین زاده" سعی داشت شرایط بازجويی و شکنجه
را تعدیل کند .او تاحدی عامل تعدیل فش��ارهای بيرویه ـوگاه از نگاه منافع رژیمـ غیر ضروری
بود .حذف او دست عوامل تندرو ساواک و شهربانی را باز کرد و این برای "پرویز ثابتی" و عواملش
کام ً
ال مطلوب بود .همچنین تبلیغات رژیم در باره قتل "عطوفی" راننده زندیپور موجب شد که
پرسنل زندان و نیز پرسنل اکیپها که اغلب پاس��بان و درجهدار شهربانی بوده و نگاه و احساسی
متفاوت از س��اواکی داش��تند نیز با خش��ونت بیش��تر عمل کنند .نتایج فاجعهبار و جبرانناپذیر
 - 3در ادامه این روش و به دنبال ترور مستشاران امریکايی آیه باالی آرم به طور کامل حذف شد و آرم سازمان نیز تغییر کرد.
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قدرتپرستی و فرصتطلبی ،پرچمدار یک ماه بعد بر روی تپههای اوین با به شهادت رسیدن نه
تن از زبدهترین رهبران سازمانهای چریکی درزندان ،توسط ساواک خود را نشان داد.
روزنامه کیهان و س��ایر روزنامههای رژیم در روز  31فروردین  ،1354در خبری مشابه نوشتند:
«در روز پنج شنبه ،نه زندانی در حین فرار کشته شدند .این زندانیان در حین جابهجايی از یک زندان
به زندانی دیگر اقدام به فرار نمودند که همگی کشته شدند .نامهای این افراد به شرح زیر است:
-1محمد رضا چوپانزاده  -2احمد جلیل افش��ار  -3عزیز س��رمدی -4بیژن جزنی -5حسن
ضیاء ظریفی -6کاظم ذواالنوار -7مصطفی جوان خوش��دل -8مشعوف کالنتری  -9عباس

سورکی».
در پاس��خ به چرايی ش��رکت مرتضی صمدیه در ای��ن عملیات باید گفت ،ش��رکت مرتضی
براساس تاکتیک مرحلهای آن ایام به منظور ایجاد وقت و فرصت جهت بازسازی خودمان بود.
برای کسانی که از بیرون و سالها بعد به مس��ئله نگاه میکنند ،شاید آن شرکت و کل تاکتيک
ما اشتباه بوده باش��د .من هم بر درس��تی هر آنچه کردیم اصراری ندارم ،اما يادآور میشوم که
شرايط ما بسیار خطیر و گاه به مويی بسته بود.
(((

جریان حاکم بر س�ازمان به رهبری تقی ش�هرام سرانجام چگونه از تش�کیالت مخفی شما
باخبر شد؟

لیال زمردیان با نام تشکیالتی "آذر" همسر و کوپل تشکیالتی مجید بود" .لیال" از خواهران
مبارز و فداکاری بود که تحت برخوردهای شدید دچار تزلزل شخصیتی و عدم اطمینان به خود
شده بود .بعد از این که مجید را به کارگری میفرس��تند ،لیال را به عنوان رابط سازمانی او تعیین
میکنند .آنه��ا از این طریق میخواهند هم مجی��د را کنترل کنند و هم لی�لا را .هدف اين بود
كه مجید را از طریق خلع سالح ش��دن ،کارگری اجباری رفتن و فشارهای آن ،و لیال را از طریق
گزارش وضعیت همسرش ،مطیع و منقاد کنند.
کمترین نتیجه چنین سیاست ضد انسانی که سالها بعد در سازمان تحت امر مسعود رجوی
 - 1تهرانی ،بازجوو شکنجهگر معروف ساواک بعد از انقالب جزئیات این جنایت راکه خود نیز عامل آن بود ،فاش کرد.
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نیز عین ًا تکرارشد" ،فروپاشی شخصیت" فرد مورد نظر و تش��دید بحران درونی اوست؛ بحرانی
که گاه فرد را تا مرحله خودکشی و حذف خود به منظور خالصی از وضعیت موجود میکشد.
مجید خلع سالح ش��ده و ظاهراً به کارگری میرفت ،اما درعمل دس��ت اندرکار راه اندازی
جریان خودم��ان بود .جهت حفاظ��ت او ،من و مرتضی روزها اس��لحهای از انب��ار میآوردیم و
ش��ب وقتی که میخواس��ت به خانه پایگاهیاش برود ،برای این که لیال متوجه نشود ،اسلحه
را تحویل میگرفتیم .در این م��دت ،ازآنجا که خانه اصلی وپایگاهی م��ا درخیابان ترقی ،عم ً
ال
اش��غال ش��ده بود ،خانه پایگاهی جدیدی در خیابان منوچهری تهیه کردیم .با پیش��رفت امور،
مجید کمتر به خانه مشترک با لیال میرفت و بیشتر در خانه جدید سازمانی به سر میبرد.
غیبتهای گاه و بیگاه و عدم حضور درخانه مش��ترک با لیال و بعد هم مشاهده سالح مجید،
لیال را متقاعد کرده بود که مجید دارای ارتباطات جدیدی اس��ت و درصدد راهاندازی تشکیالت
خاص خود است« .لیال» ابتدا بسیار خوشحال ش��د و جان تازهای گرفت .او بر این گمان بود که
بالفاصله به جمع ما وارد خواهد ش��د .اما مجید بنا به وفاداری به اصول و ارزشهای س��ازمانی
مجاهدین براین باور بود که لیال تا حل نسبی نقطه ضعفهایش صالحیت عضویت در گروه ما
را ندارد .او لیال را طرد نکرد ولی بر او سهل و آسانگیر هم نبود.
خوب به یاد دارم که من در یک��ی از مالقاتها به مجید توصیه کردم لی�لا را وارد گروه خود
کنیم و او با قاطعیت اما با مالطفت ب��ه من گفت « :ما مرکز مخالفین نیس��تیم ،ما مجاهد خلق
هس��تیم با معیارهای خاص عضوگیری ،و او (لیال) تا حل نسبی مشکالت و مسايلش نمیتواند
عضو ما بشود».
لیال گرفتار بحرانهای روحی چندگانهای شده بود ،از سويی حقانیت مجید و راه ما را میدید
و از س��وی دیگر اقتدار و قدرت تش��کیالتی جریان حاکم را .برخوردهای خش��ن و خردکننده
جریان حاکم باعث تزلزل ش��خصیتیاش ش��ده بود« .جان»ش با ما بود« ،جس��م»ش تحت
س��لطه و اقتدار تش��کیالتی .با این همه ،او چند ماه اس��رار ما را نزد خود نگه داشت و موضوع را
گزارش نکرد.
اوايل اردیبهش��ت  1354بود که مجید در نشس��تی به م��ن و مرتضی گف��ت . . .« :آذر دیگر
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نمیتواند تحمل کند .چنان او را خرد کرده اند که او دچار این احس��اس ش��ده که ما بعد از علنی
کردن جریان خود او را رها کرده وسکوت و رازداریاش را به عنوان نمونهای از توانايی و برتری
ایدئولوژیک خود نس��بت به جریان پرچمدار مط��رح خواهیم کرد » ...امری ک��ه البته هیچگاه
به ذهن هیچیک از ما س��ه نفر خطور ه��م نکرده بود و ما حت��ی برای لحظهای ه��م این گونه
نیاندیشیده بودیم.
مجید گفت« :آذر چنان تهی و خالی شده اس��ت که میخواهد با خودکشی ،خودش را از شر
تضادها خالص کند».
قرار ش��د مجید با او کار توضیحی کند .بعد از صحبت با وی و منصرف کردن او از خودکشی،
مجید به ما گف��ت ...« :بهتری��ن راه برای آذر ،گزارش ک��ردن ماجرا و خالص ش��دن از زیر بار
فشارس��همگین و دوگانگی خرد کننده اس��ت».ما نیز موافقت کردیم ،ای��ن موافقت عالوه بر
تالش جهت نجات لیال  ،بر این تحلیل استوار بود که به اندازه کافی نیز توانستهایم رشد کنیم و
قادر خواهیم بود به عنوان یک «جمع» و «جریان»با پرچم��دار و جریان حاکم ،به صورت برابر
برخورد کنیم.
به ای��ن ترتیب قرار ش��د لیال ماجرا را گ��زارش کند و مجید ب��ه وی بگوید که بع��د از اعالم
موجودیت ما ،میتوانی ما ی��ا آنها را انتخاب کن��ی وآن وقت ما با معیاره��ای خاص خود با تو
برخورد خواهیم کرد.
دهم یا یازدهم اردیبهشت بود که لیال گزارشش را نوشت .او ميخواست بنویسد« :بیايید من
را اعدام کنید».
اما مجید مانع نوش��تن این عبارت ش��د .لیال درگزارشش نوش��ت که مجید از این گزارش او
باخبراست ودر تهیه گزارش به او کمک کرده است.
با گزارش لیال ،یک مرحله از فعالیت ما که از آذر  53تا اردیبهش��ت  54ادامه داشت ،به پایان
رسید و ما خود را برای علنی کردن تشکیالتمان آماده کردیم.
ماجرای انبار اسلحه و تخلیه آن توسط مرتضی چه بود؟

یک��ی از س��مپاتهای فع��ال و ب��ازاری س��ازمان ب��ه ن��ام «س��یفاهلل کاظمی��ان» كه
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امكان��ات زي��ادي داش��ت درارتب��اط با مرتض��ی صمدی��ه لب��اف ب��ود .س��یفاهلل چاپخانه
کوچک��ی داش��ت ک��ه بس��یاری از اعالمیهه��ای س��ازمان در آنج��ا چ��اپ میش��د.
مرتض��ی ،س��یفاهلل را درجری��ان حرک��ت م��ا ق��رار داده و او اع�لام آمادگ��ی ک��رده ب��ود.
درانبار چاپخانه س��یف اهلل ،م��ا مقادیر قابل توجهی اس��ناد و م��دارک س��ازمانی را نگهداری
میکردیم .سه تا چهار قبضه س�لاح هم آنجا بودکه سالح من و س�لاحی که یکبار از مرتضی
گرفته بودند را هم شامل ميشد.
وقتی لیال گزارش را نوش��ت ،قرار ش��د محتویات انبار که عمدت ًا مدارک سازمانی بود تخلیه
شود .س�لاحها را نیز به عنوان سالحهای شخصی خودمان برداش��تیم وهمه را به خانه خیابان
منوچهری منتقل کردیم 5( .شنبه  11اردیبهشت)
بعد ازعملی��ات ترور«زندی پور» وهمزم��ان با ضرورت وقت گذاری روی امور تش��کیالتی
خودمان ،مرتضی بنای اعتراض گذاش��ته و روند جدايی درپیش گرفته ب��ود .اعتراضات وعدم
همکاری مرتضی باعث شد که مجددا به گرفتن امکانات او اقدام کنند .ديگري امکان تماس با
سیفاهلل کاظمیان بود ،اما سیفاهلل پیش از آن در جریان گروه ما قرار گرفته بود.
گزارش لیال باعث شد که پرچمدار تازه متوجه شود که هيچيك از مواضع گوناگون ما واقعی
نبوده و ما طی شش ماه ،توانستهایم سیس��تم و روابط تش��کیالتی خاص خود را بوجود آوریم؛
واقعیتی که تمامی محاس��بات آنه��ا را بهم میریخت وخوابهای س��لطه طلبان��ه پرچمدار
راآشفته میکرد.
محمد طاهر رحیمی ،از کادرهای جریان حاکم و از عاملین ترور مجید شریف واقفی و صمدیه
لباف ،بعد از دستگیری در اوراق بازجويی ،در باره این ایام ومرتضی صمدیه لباف چنین مینویسد:
« . . .مدتی بود که من میدانس��تم مرتضی در مقابل مارکسیست شدن مقاومت میکند و به
هیچوجه دست از اسالم بر نمیدارد ،ولی با این حال معتقد است که باید مبارزه کرد؛ و گفت«من
در هرصورت در کنار شما مبارزه خواهم کرد ».این مطلب گذشت تا جریان عمل تیمسار[زندی
پور] پیش آمد .من درآن جریان به خوبی میدیدم که او هماهنگ��ی الزم را با ما ندارد ،نه از نظر
لباس و نه از نظر فکری .به نحوی که از جهت پوش��ش در جریان شناس��ايی ،ما یکی دوبار به او
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تذکر دادیم که در شمال ش��هر باید لباس مرتبی پوش��ید تا به طور عادی در میان کارمندانی که
صبح به سرکار میروند ،گم شویم و جلب نظر نکنیم ،ولی او زیر بار نمیرفت.
بعد از جریان عمل نیز او انگیزه عمده عمل را رقابت ما با فداییان میدانس��ت .و این مسئله را
به گونهاي عنوان میکرد که نش��ان دهد هیچگونه انگیزه دیگری در این جریان نداشتهایم و به
طور کلی افراد انگیزه عمل را از دس��ت دادهاند و با چنین انگیزههای��ی عمل میکنند .در نهایت
میخواست ضعف انگیزه عمومی سازمان را مطرح کند وآن را نتیجه مارکسیست شدن سازمان
بداند .در این زمینه بحث زیادی توس��ط بهرام[آرام] ش��د که اثبات کند انگیزه رقابت جزء بسیار
کوچکی از کل انگیزه را تش��کیل میداده ،ولی او زیر بار نمی رفت وبا منظور خاصی که داش��ت
برسرحرف خود ایستاده بود  . . . .در همین شرایط ،یک بار که او را برای شناسايی فرستاده بودند،
گفته بود ":من دیگر تفنگ شما نخواهم شد ".اشاره به این که " شما میخواهید تنها در عملیات
از من اس��تفاده کنید و این کار را آنقدر ادامه دهید تا باالخره من در یکی از این عملیات کش��ته
شوم ،ولذا از رفتن به دنبال شناسايی سرباز زده بود . . .آن طور که بعداً معلوم شد علت عمده این
جبههگیری ،دلخوشی به جمع دیگری بوده که خودشان در فکر تشکیلش بودند» . . . .
محمد طاهر رحیمی دراوراق بازجويی خود میافزاید«:وقتی مسئولیت سیف اهلل کاظمیان و
خصوص ًا انباری که در اختیار داشت از او گرفته شد ،با توجه به آمادگیهای قبلی تصمیم گرفتند
که تا فرصت باقی است وس��ايل انبار را بردارند و بعد از خالی کردن انبار توسط مرتضی صمدیه،
(((
میخواستند به طورکامل ارتباطشان را قطع کنند»...
پرچمدار بعده��ا با بزرگنمايی در باره س�لاحهای موجود در انبار ،س��عی کرد از این مس��ئله
توجیهی جهت اعمال خشونت بسازد.
تحلیل شما نس�بت به واكنش ش�هرام و آرام پس از لو رفتن جریان چه بود وچه تدارکاتی را
برای بعد آن دیده بودید؟

ما بارها در این باره صحب��ت کرده بودیم .حداكثر و س��قف واكنش آنها راب��ه گمان خود،

 - 1اعترافات محمدطاهر رحیمی بعد از دستگیری ،نقل از کتاب «سازمان مجاهدین خلق از پیدايی تا فرجام».
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حدس زده بودیم .یک واكنش این بود که موجودیت ما را به رس��میت شناخته و بر سر امکانات
سازمانی مذاکره کنند .به خوبی به یاد دارم که برای هر سه ما امکانات سالح و تجهیزات نظامی
ـ علیرغم اعتقادمان به مبارزه مس��لحانه و نیز امکانات اس��تقراری و بخصوص امکانات مالیـ
در درجه کمتری از اهمیت قرار داش��ت ،چرا که ما براین باور بودیم اینها را به س��ادگی به دست
خواهیم آورد .ب��رای ما درآن موقع مهمترین مس��ئله ،آث��ار مکتوب و دس��تاوردهای تئوریک
سازمان بود که توسط شهرام و بهرام بلوکه ش��ده بود .عالوه بر آن ،نظر هرسه ما این بود که نام
"سازمان مجاهدین خلق ایران" به ما تعلق دارد ،آنها میتوانند هرامکاناتی را با خود ببرند و هر
نامی برای خود انتخاب کنند.
بعد از گ��زارش لیال ،یک ب��ار بزرگ از دوش ما برداش��ته ش��د؛ ب��ار مش��کالت او و نیز بار
مخفیکاریهای خودمان.
اما حداکثر و س��قف واكنش آنه��ا را اینگونه ارزیاب��ی کردیم که ما و بخص��وص مجید را
دستگیر و محاکمه درون تشکیالتی کنند .ما بر این گمان بودیم که از پس چنان محاکمه درون
تشکیالتی برخواهیم آمد و داليل ما برای ایجاد تشکیالت مخفی ،قوی و قانعکننده خواهد بود.
اما سیر وقایع نشان داد که تحلیل شما اش�تباه بود و تدارک مناسبی برای مرحله بعدی ندیده
بودید.

بهتر اس��ت بگویم هم ما و هم آنها ،هر دو اش��تباه کردیم .اما اجازه دهید ابت��دا وقایع را تا
ساعت فاجعه شرح دهم و سپس به ارزیابیها بپردازم.
بعد از گزارش لیال ،احس��اس س��بکباری بیش��تری میکردیم و منتظر واكن��ش بودیم ،که
مرتضی خبر آورد برای مجید عالمت احضار زدهاند .فکر کردیم س��ر ق��رار آنها نرویم و اعالم
جدايی کنیم .مجید ،با احساس مس��ئولیتی مبارزاتی و انقالبی ،این نظر را رد کرد و گفت ":دراثر
قطع رابطه ناگهانی توسط ما ،بسیاری از ارتباطات آنها به هم میریزد و ممکن است در اثر نقل
و انتقاالت از س��اواک ضربه بخورند ".من از مدتها پیش ارتباط��م را قطع کرده بودم .مجید به
مرتضی گفت  ":تو نیز باید سرقرار آنها بروی وبا اعالم موضع اعالم جدايی کنی".
درس��ت در همین بحبوحه ،من از صبح روز دوش��نبه گرفتار دندان درد بسیار شدیدی شدم
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و قرصهای مس��کن قوی اثر نکرد .پیش از ظهر سهش��نبه ب��ه دندانپزش��ک مراجعه کردم و
دندانپزشك با بیهوشی موضعی دندانم را کشید .اما بیحس��ی و منگی ناشی از آمپول بیحسی
را کماکان در سرم احساس میکردم .ساعت س��ه بعد از ظهر روز سه شنبه در حوالی میدان شاه
و چهارراه مولوی با مجید قرار داش��تم .پنج بعد از ظهر همان روز با مرتض��ی در خیابان گرگان
و فردا مجدداً با مجید قرار داش��تم .مجید خبر داد که از طریق لیال برای��ش قرارتعیین کردهاند.
قرار اصلی با بهرام آرام و قرار واس��ط و میان��ی با افراخته بود ،ب��ه این ترتیب ک��ه افراخته او را
سرقرار آرام میبرد .قرار ش��د او برود و اعالم مواضع کند .من که با درکی غریزی احساس خطر
کرده بودم از او خواستم اگر میشود امروز س��رقرار نرود ،اما او موافقت نکرد .من اصرار کردم و
مجدداً گفتم "ما که دیگر در تعهد تشکیالتی آنها نیستیم ،بهتر است من به جای تو بروم ".باز
هم قبول نکرد و گفت ":حرف تو از فردا درس��ت اس��ت ،اما امروز با "من" قرار گذاشتهاند ".من
بدون تحلیل و با احس��اس غریبی گفتم  ":خوب! با هم سرقرارشان ميرويم و من از دور مراقب
وکوپل حفاظتی تو خواهم ش��د ".او که با پاکدلی بینظیر درونیاش کمترین شائبهای نسبت به
نارفیقان جنایتکار نداشت ،گفت":نگران نباش!عالمت س�لامتی بعد از قرارم را برای مرتضی
میزنم و تو از طریق مرتضی از س�لامتی من با خبر میش��وی ".همان روزساعت  5با مرتضی
قرار داشتم .من دیگر ساکت شدم و او رفت .او بر سر قراری رفت که قربانگاهش بود و من چنان
که گویی جانم میرود ،بر جای ماندم .تصویر آن لحظه خداحافظی و آن چهره پاک ،از آن زمان
تا هم اکنون و برای همیشه برجان من حک شد.
محمدطاهر رحیم��ی از عاملین جنایت درب��اره این روز مینویس��د ...":روز پنجش��نبه 11
اردیبهشت انبار تخلیه شده بود و روز سه شنبه بعد[ش��انزدهم اردیبهشت] آخرین روز قرارشان
بود ،که در همان روز برنامه ترور آنها پیاده شد.
جریان عمل از این قرار بود که ش��ب دوش��نبه بهرام در خانه تیمی(خیابان ظفر)درحالی که
شدیدا ً ناراحت بود ،این مس��ئله را مطرح کرد ":از این به بعد دیگر آنها دش�منان ما خواهند بود
و با توجه به تعصب ش��دید مرتضی درمورد مذهب ،ممکن اس��ت بعد از این مهمترین رس��الت
خود را ازبین بردن افرادی بداند که س��ازمان را به مارکسیس��م س��وق دادند «.در این صورت و
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ضمن ًا با توجه به این که درآن روزها بحث میش��د که اگر به آنها فرصت بدهیم ،یک سازمان
دستراستی همانند فاالنژیستهای لبنان درایران به وجود خواهد آمد که رسالت خود را مبارزه
(((
با مارکسیستها میداند ،تصمیم گرفته شد هرچه زودتر آنها را از بین ببریم» .
طبق قراری که از طریق لیال زمردیان به شریف ابالغ شد ،وحید افراخته و او درساعت  4بعد
ازظهرروز  16اردیبهشت ماه  ،1354درس��ه راه بوذرجمهری نو(15خردادشرقی) باید یکدیگر
را میدیدند .محسن خاموشی و حس��ین س��یاه کاله ،قبالً در یکی از کوچههای خلوت خیابان
ادیبالممالک مستقر شده و در انتظار ورود شریف واقفی به سر میبردند .قرار بود عالمت ورود
مجید به کوچه را منیژه اشرفزاده کرمانی بدهد.
لیال زمردیان ،بیآن که از جریان ترور باخبر باش��د ،مجید را تا محل مالقاتش با وحید همراهی
کرد و جدا شد .افراخته جهت انحراف ذهن شریف ،موافقت ضمنی سازمان را به وی اعالم میکند
و در حال راه رفتن او را به سوي قربانگاه میبرد .زمانی که به کوچه محل استقرار رسیدند و خواستند
از آن عبور کنند ،حسین س��یاه کاله از روبهرو وارد ش��د و یک گلوله به صورت شریف شلیک کرد.
شریف بر زمین میافتد و افراخته نیز گلولهای از پشت به سر او شلیک کرد .جسد در صندوق عقب
اتومبیلی که از قبل آماده بود قرار گرفت .وحید و دو نفر دیگر با رانندگی محسن خاموشی به سوی
بیابانهای مسگرآباد حرکت کردند .درآنجا جس��د را با بنزین و کلرات آتش زدند .در جریان آتش
زدن جسد ،آتش به دس��تهای جنایتکار حسین سیاهکاله س��رایت کرد .در نتیجه او نتوانست در
برنامه بعدی(ترورصمدیه) که قرار بود ساعت  6بعدازظهر همان روز اجرا شود شرکت کند.
محسن سید خاموش��ی ،از عاملین ترور ،بعدها صحنههای آن جنایت شقاوتبار را این گونه
توصیف کرد «:در محل قرارعلی[بهرام آرام] وبعدحیدر(وحیدافراخته)وحس��ن(طاهررحیمی)
هم آمدند .ماش��ین قهوهای را هم ب��ا خ��ود آورده بودند ...وس��ایل ضروری را داخل ماش��ین
گذاش��تیم(کلرات ،بنزین ،برزنت ،ابر و نایلون ،هرکدام یک دست لباس اضافی برای خود آورده
بودیم) ...صندوق عقب را مرتب کردیم؛ اول یک ورقه نایل��ون زیر انداختیم ؛ بعد برزنت را روی
 - 1اعترافات محمدطاهر رحیمی ،پیشین.

ساعت فاجعه

253

آن کشیدیم ،بعد ابر را روی برزنت کشیدیم .حدود سه کیلو کلرات در بستههای یک کیلويی در
داخل ماشین گذاشتیم ...طرح بدین شکل بود که روبهروی کوچه ادیبالممالک (کوچه باریک)
یک همشیره(منیژه اشرفزاده کرمانی) بایس��تد ،بعد وقتی مجید شریف واقفی واردکوچه شد،
او برود و عباس(حسین س��یاهکاله)وارد کوچه شده مجید ش��ریفواقفی را بکشد .بعد جسد را
دونفری(سیاهکاله و افراخته) باهم حمل کنند و درصندوق عقب بگذارند.
افراخته سرقرار مجید ش��ریفواقفی رفت .من و حس��ین سیاهکاله ،ماش��ین قهوهای را به
کوچهای برده ،نمرهها راباز کردیم و نمرههای جعلی را پشت شیشههای آن گذاشتیم وبه محل
عمل رفتیم .ماشین را دم کوچه باریک گذاشتیم و ایس��تادیم .چند لحظه بعد ،علی(بهرام آرام)
با ناراحتی آمد و گفت ":همش��یره(منیژه اشرفزاده کرمانی) س��ر قرار خود نیامده ،چکار کنیم؟
"عباس(حسین سیاهکاله)گفت ":مهم نیست ،من طوری میایستم که نیمی از کوچه را ببینم"
ما ایستاده بودیم که دیدیم همشیره با چادر آمد و روبهروی کوچه ایستاد .حدود یک ربع گذشت
که او رفت (این عالمت وارد ش��دن مجید به کوچه بود) .عباس از م��ن خداحافظی کرد و داخل
کوچه شد .لحظهای بعد صدای شلیک گلوله بلند ش��د .من لنگ را برداشته و داخل کوچه شدم.
دیدم که ش��ریفواقفی به صورت روی زمین افتاده اس��ت .لنگ را روی صورت اوگذاش��تم و
برگشتم ماشین را روشن کردم ...حس��ین س��یاهکاله از جلو یک تیر به صورت او شلیک کرد و
افراخته هم یک تیر به پشت سرش شلیک کرده بود .بعد دو نفری جسد را داخل ماشین آوردند.

چند زن از دیدن صحن��ه داد و فریاد کردند که افراخته س��ر آنها داد کش��ید ":ما پلیس��یم،
دورشوید .کسی که کشته شد خرابکار بود" .

از طریق کوچه آبمنگل و ش��هباز رفت��ه و ازآنجا به خیاب��ان عارف رفتي��م ،افراخته نزدیک
میدان خراسان پیاده ش��د و من و حسین سیاهکاله وارد جاده مس��گرآباد شدیم .همان موقع که
ش��ریفواقفی روی زمین افتاده بود اس��لحهاش را ازکمرش برمیدارند ،یک هفتتير ش��صت
وپنج(میليمتری) بود ،همان اس��لحهای که از انبار تخلیه کردند .نارنج��ک از کمرش میافتد،
سیاهکاله و افراخته نفهمیده بودند و درنتیجه نارنجک در کوچه ماند...
من و سیاهکاله در جاده مس��گرآباد ،جايی که افراخته عالمت داده بود رفتیم ولی جايی برای
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سوزاندن جسد نبود ...همان لحظهای که ماش��ین را پارک کردیم ،یک گله گوسفند و چند مرد
نزدیک ما شدند .ما از منطقه دور شدیم و در امتداد جاده قدیم پیش رفتیم .باالخره جايی یافتیم
در  18کیلومتری جاده مسگرآباد که چالههای زیادی داشت .بعد از مدتی معطلی ،باالخره جسد
را ازماش��ین پایین انداختیم وکلرات را روی جس��د ریختیم،مخصوص ًا روی صورت او .بعد هم
بنزین ریختیم ،بعد دستهای خود وماش��ین را تمیز کردیم ،...مقداری بنزین هم روی دست و
پای سیاهکاله ریخته شد .او در همان حال فندک را زد و از جسد شعله طوالنی بلند شد .از دست
و پای سیاهکاله هم شعله بلند شد .متوجه شدیم که ش��عله به در عقب ماشین گرفته ،به سرعت
داخل ماشین پریده وماشین را از شعلهها دور کردم»...
خاموشی در بازجويی دیگری مینویسد« :جس��د را درگودالی انداخته وکلرات وبنزین روی
آن ریختیم .جیبهای آن را تخلیه کردیم 20 .عدد قرص سیانور داشت و مقداری نوشته که آیه
قرآن در آن بود و حدود  400تومان پول»...
آن یارکزو گشت سردار بلند/جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد.
شقاوت نهفته در این کار در تاریخ ترورهای سیاسی ایران کم نظیر است.
(((

قرار ساعت  5بعد ازظهرشما با صمدیه چه شد؟

بعد از خداحافظی با مجید و انجام یکی دوکار کوچک ،س��اعت  5بعدازظهر به دیدن مرتضی
رفتم .اوگفت که وحید برایش در حوالی خیابان گرگان قرار احضار زده است .از او درباره عالمت
سالمتی مجید پرسیدم .گفت مجید عالمت س�لامتی نزده است .هم او و هم من ،هر دو نگران
ش��دیم .مالقات ظهر با مجید را برایش گفتم .همزمان که صحب��ت میکردیم به نزدیکیهای
محل قرار رس��یدیم .قرار در یک کوچه نس��بت ًا تاریک بود .نوبت اول قرار افراخت��ه نیامد و هوا
رو به تاریک��ی میرفت .قهوهخانهای مقابل کوچه قرارداش��ت .تأکید ک��ردم که مرتضی داخل
کوچه نش��ود ،مس��یر حرکت را او تعیین کند نه افراخته و از پیادهروی جل��وي قهوهخانه که من
درآن نشسته بودم عبور کند تا من از پشت سرش��ان حرکت کنم .بیخبری از مجید برنگرانی و
 - 1اعترافات ومصاحبه تلویزیونی محسن خاموشی در این باره.
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هوشیاری هردوی ما افزوده بود .مرتضی موافقت کرد و از من خداحافظی کرد .دقایق به کندی
میگذش��ت و از مرتضی که میبایس��تی از مقابل من عبور کند ،خبری نشد .ش��تابان به داخل
کوچه روبهرو و تاریک رفتم .گویی آب ش��دند .مدتي مانند دیوانهه��ا ازکوچهای به کوچه دیگر
دویدم تا شاید نشانی از آنها پیدا کنم .نمیدانم چقدر طول کش��ید ،گويي آواری برسرم خراب
شده و زمان را از دس��ت داده بودم .بعد از جس��توجوی بیحاصل ،به حوالی میدان فوزیه(امام
حس��ین) رفتم ،درآنجا محلی بود که مرتضی باید س�لامتی خود را به من خبر دهد .نش��انی از
مرتضی و عالمت او نبود .س��رقرار رزرو(ذخيره) رفتم .باز هم خبری نشد .نیمههای شب بود که
خسته و درمانده به خانه فردی خود در خیابان صفا(پشت میدان فوزیه) رفتم ،با این امید که فردا
نشان و خبری از یاران خویش بیابم ،اما دریغا و دریغا و دریغا...
در زندان کمیته مش��ترک فهمیدم بر ما چه رفته اس��ت .افراخته بع��د از مالقات با مرتضی،
با توجیه این که قرار دیگری دارد ،مس��یر را تعیی��ن میکند و مانع عبور مرتض��ی از جلوی من
میش��ود .آنها در حین راه رفتن به خیابان سلمان فارسی میرس��ند ،درآنجا دامی دقیق ًا مشابه
مجید ش��ریف برای او تدارک دیده ش��ده بود ،وارد یک کوچ��ه باریک میش��وند که مرتضی
مش��اهده میکند در فاصله پنجاه متری ،آن سر کوچه یک نفر س��رک میکشد .این همان فرد
عالمتدهنده بوده اس��ت .مرتضی با هش��یاری امنیتی که داشته احس��اس خطر میکند و به
افراخته میگوید ":بای��د زودتر اینجا را ترک کنیم ،چون فکر میکنم منطقه پلیس��ی اس��ت".
افراخته میگوید ":تو بیهوده مشکوک ش��دهای ،من که خطری احساس نمیکنم ".بعد از طی
چند قدم ،صمدیه دوباره اصرار میکند ک��ه " من حتم دارم که وضعیت منطقه عادی نیس��ت،
بیا برگردی��م" وحید هم دوباره جواب منف��ی میدهد .مرتضی میگوید"من ب��ر میگردم" و بر
میگردد .افراخته که طرح را شکست خورده میبیند و میدانس��ت که فردا ماجرای قتل مجید
هم روشن میشود ،اسلحه خود را کشیده و به سمت مرتضی ش��لیک میکند .افراخته دوگلوله
شلیک میکند؛ شلیک اول به فک وصورت مرتضی اصابت میکند و شلیک دوم به شکم او .بعد
از اصابت دو گلوله مرتضی شلیک میکند و وحید به طرف جلو فرار میکند.
مرتضی بعد از مجروح ش��دن ،به کمک یک وانت ب��ار خود را به منزل برادرش میرس��اند.
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آنها ناتوان از کمک به وی ،او را تا مقابل بیمارس��تان س��ینا همراهی میکنن��د .مرتضی ابتدا
ادعا میکند که دراثر چاقوکشی زخمی شده اس��ت ،اما جای زخم گلولهها مشخصتر از آن بود
كه بتواند آن را پنهان كند .پلیس مستقر در بیمارس��تان به ساواک خبر میدهد .مأموران کمیته
مشترک سر رسیده و پس از معالجات اولیه او را به بیمارستان شهربانی میبرند.
در س��اواک خود را یک هوادار س��اده معرفی میکند که چون با س��ازمان موافق نبوده قصد
جانش را کردهاند .با توجه به اطالعات به دس��ت آمده از حادثه س��اعت  4بع��د از ظهر همان روز
در خیابان ادیب الممال��ک و نارنجک بهجایمانده درآن صحنه ،س��اواک متوجه تصفیه خونین
دردرون سازمان میشود .مرتضی  5روز خود را به بیهوشی میزند و در روز پنجم ،به منظور حفظ
اطالعات و اسرار موجود در خانه پایگاهی خیابان منوچهری و با این گمان که من بعد از این مدت
متوجه شدهام ،آدرس خانه تکی(فردی) من ،در خیابان صفا را به عنوان خانه مشترک میدهد.
پیش از این در پاس��خ پرس��ش ش��ما گفتم که هم "ما "و ه��م جریان حاک��م تحت رهبری
"پرچمدار" هردو اشتباه کردیم .این بیان ش��اید کمی عجیب و غریب باشد ،اما ما اشتباه کردیم،
چون فکر میکردیم حداکثر ما را دس��تگیر و در درون سازمان محاکمه تشکیالتی خواهند کرد.
ما اشتباه کردیم و ندانس��تیم که "دادگاه انقالبی خلق" مانند تمام " دادگاههای انقالبی" بدون
حضور متهم و بدون حق دفاع از خود تش��کیل میشود .ما اش��تباه کردیم و ندانستیم که احکام
"دادگاه انقالبی خلق" از پیش صادر ش��ده ،بیرحمانه ،غیرقابل بازگش��ت وغیرقابل استیناف
است .فهرست اشتباهات کوچک و بزرگ ما البته بلند اس��ت ،اما در یک کالم؛ ما اشتباه کردیم
چون " آنها" را آنگونه که "خود" بودیم ،ارزیابی کردیم .این دلیل اصلی ضربه خوردن ما بود،
و اما "آنها" نیز اشتباه کردند ،چون "ما" را آن گونه که "خود" بودند ،ارزیابی کردند" .اشتباه" ما
باعث ضربه خوردن و نابودی تشکیالتیمان شد ،حال آن که "اشتباه" آنها باعث قدرتگیری
کوتاهمدت ومرحلهای شان شد .مجید کشته و سوزانده ش��د ،مرتضی با سالح نارفیقان ،زخمی
و نیمهجان دستگیر شد تا پس از شکنجههای فراوان اعدام شود و من هم ده روز بعد از شهادت
مجید و زخمیشدن مرتضی ،دستگیر شدم.
به این ترتیب موجودیت تش��کیالتی "س��ازمان مجاهدین خل��ق" در جامعه موقت�� ًا از بین
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رفت .ام��ا اگر افق دید را وس��یعتر کنیم خواهیم دید که ،س��وای مس��ائل و منافع تش��کیالتی
وکوتهنظریهاي مرتبط با آن ،نام شریف "مجید شریفواقفی" نه تنها به عنوان نماد مسلمانی
و " مجاهد خلق" ،آن گونه که باید ،که همچنین به عنوان مظه��ری از وفای به عهد و وفاداری
به اصول و ارزشها در تاریخ میهن ما خواهد درخش��ید وآن نام دیگر ،همراه با نام دیگر قاتالن
مجید بسیار زودتر از مرگ فیزیکیشان ،محو شد .شاید بزرگترین تنبیه و جریمه آنان این باشد.
درگفت وگ��وی بعدی ،به دس��تگیری خ��ودم ،مالقات در زن��دان با صمدیه ،ط��رح فرار،
دستگیری افراخته وعواقب خون به ناحق ریخته شده مجید شریف واقفی خواهم پرداخت.
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پس از فاجعه
در گفتوگوی پیشین فاجعه شهادت مجید ش�ريفواقفي و ترور مرتضی صمديهلباف را بیان
کردید.خوب است ماجرا را از اين به بعد پیگیري كنید.

طی چندین س��ال زندگی مخفی و چریکی به اندازه کافی فوت و ف��ن و اصول مخفیکاری
و مبارزه با س��اواک و نیز تطبیق با ش��رایط را فراگرفت��ه بودیم ،اما اکنون ش��رایط کام ً
ال ویژه و
بهگونهای دیگر بود ،عالوه بر س��اواک و تیمهای گش��تی و عملیاتیاش باید در برابر نارفیقانی
که تا دیروز با هم در یک س��نگر بودي��م نیز مخفیکاری کنیم .کس��انی که بهدلیل س��الها
کار مش��ترک از محل تقریب��ی قرارهایمان باخبر بودند ،از نحوه قرارگذاش��تن و خبررس��انی و
خبر س�لامتیدادنمان نيز خبر داش��تند ،میدانس��تند کدام منطقه ،کدام پات��وق و قهوهخانه و
یا ناهارخوری مناسب اس��ت و مورد اس��تفاده قرار می گیرد .آنها میتوانس��تند زمان و مکان
ترددمان را حدس بزنند .روابط ما چن��ان تنگاتنگ بود که گاه از فاصل��ه دور و حتی از نحوه راه
رفتنمان هم میتوانستند فعاليتهاي ما را حدس بزنند ،امری که البته متقابل بود و ما نیز چنین
تواناییاي داشتیم .در چنان شرایطی کار ما بیش از پیش و بهراستی دوچندان مشکل بود.
در مورد خانهها و امکانات استقراری نیز همین مشکل بزرگ را داش��تیم ،نارفیقان امکانات
مهم اس��تقراریمان را یکی پ��س از دیگری گرفته و یا میس��وزاندند .تهی��ه امکانات جدید هم
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امری آسان و امروز به فردا نبود ،ضمن اینکه ما همزمان کار س��ازماندهی یاران پراکنده شده،
جمعآوری اسناد و مدارک سازمانی و ارتباط با زندانیان سیاس��ی تازه آزاد شده را هم داشتیم و از
همه مهمتر باید مراقب ساواک وگش��تیهای گوناگونش كه بويژه پس از ترور زنديپور زيادتر
هم شده بودند ميبوديم.
نمیدانم پیش از این توضیح دادهام یا نه ،اما به هر حال یادآوری میکنم که هر فرد بس��ته به
گستردگی روابط سازمانیاش به یک یا چند خانه پایگاهی تردد داشت که البته یکی از آنها خانه
اصلی و استقراریاش بود .عالوه بر خانههای جمعی و پایگاهی ،هر فرد موظف بود یک خانه و یا
حداقل یک اتاق تکی مخصوص به خود هم داشته باشد .چنین اتاقی در موارد ضربه ویا لورفتن و
حتی مشکوکشدن خانههای پایگاهی میتوانست بالفاصله مورد استفاده قرار گیرد و فرد همه
فعالیتهای خود را تا حل مشکالت پیش آمده ،از آنجا س��ازمان دهد .خانههای تکی باید کام ً
ال
ي که نشان دهد فر ِد س��اکن آن سیاسی است نداشته
پاک و غیرسیاسی باش��د و هیچگونه مدرک 
باشد كه معمو ًال با محملهای کارگری ،دانشآموزی ویا دانشجویان شهرستانی تهیه میشد.
طبق ضوابط تش��کیالتی ،نش��اني اتاق تکی را هیچکس جز خود فرد نباید بداند ،تا پيش از
اين ماجرا نیز همیش��ه اینچنین بود ،اما فشار جریان شهرام و ازدس��ترفتن خانههای پایگاهی
ما بخصوص خانه مهم و اس��تقراری در خیابان ترقی و محدودیتهای ناشی از آن باعث شد که
من مقداری از اسناد و مدارک مهم سازمانی را بهخاطر نداشتن جا موقت ًا به خانه تکی ببرم .برای
مدارک عزیزتر از جان از بین نرود و بهدست ساواک نیفتد ،یک روز به مرتضی گفتم
اینکه این
ِ
نش��اني اتاق تکی مرا یاد بگیر تا اگر برای من اتفاقی افتاد بتوانی آن را خالی کنی .به این ترتیب
مرتضی نشاني اتاق تکی مرا یاد گرفت.
از روز حادثه و حوادث روزهای پس از آن بگويید.

در  16اردیبهش��ــت  ،1354ب��ه فاصلــ��ه چن��د س��اعت ،دو ارتب��اط مه��م من(یک��ی
با مجی��د و دیگری ب��ا مرتض��ی) قطع ش��د .م��ن پ��س از دوندگیه��ای بیحاص��ل در پی
مرتض��ی صمدیهلب��اف درحالیک��ه ش��ب از نیم��ه گذش��ته ب��ود ،خس��ته وکوفته ب��ه اتاق
تک��ی واق��ع در خیاب��ان صفا پش��ت می��دان فوزیه (ام��ام حس��ین کنون��ی) رفتم و ت��ا صبح
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خواب به چش��مم نیامد و ف��ردا صبح با بی��م و امید بر س��ر قراره��ای مجید و مرتض��ی رفتم،
ام��ا از هیچي��ک خب��ری نب��ود .قراره��ای ذخي��ره را اج��را ک��ردم ب��از ه��م خبری نش��د.
در اثر قطع همزمان ارتباط با مجید و مرتضی بسیاری از ارتباطات جانبیام هم قطع شده بود .با
عبدالرضا منیری جاوید تماس گرفتم و از طریق او چند نف��ری را پیدا کردم .ناصر انتظارمهدی
را هم که همشهریام بود به کمک یک سرپل ارتباطی در شیراز پیدا کردم .ناصر در تهران بود،
او هم بخش��ی از ارتباطاتش قطع ش��ده بود ،اما هنوز با مهدی کتیرای��ی و محمدعلی توحیدی
(از افراد علنی گروه ما ) و شماری دیگر ارتباط داش��ت .ارتباط با علی خداییصفت (دیگر عضو
علنی) و زندانیان تازه آزاد شده هم قطع شد.
تحلیل آن موقع ما کماکان این بود که مجید و مرتضی توس��ط شهرام و بهرام دستگیر شده و در
سازمان زندانیاند .براساس این تحلیل من سعی داشتم از دست نارفیقان دور بمانم ،چون بهخوبی
میدانستم که نفر بعدی من هستم تا افراد را پیدا و جمع کنم .سه چهار روزی گذشت ،از روز پنجم ،به
توصیهناصرانتظارمهدیباوجوداینکهخانهمطمئن پایگاهینداشتم،دیگربهخانهتکینرفتم.
برنامه این بود که از طریق زندانیان سیاسی و آیتاهلل طالقانی ،شهرام و بهرام را برای آزادی
مجید و مرتضی زیر فشار بگذاریم .به سرعت دس��ت به کار شدیم .متوجه شدیم تنها امکانی که
میشود از آنجا با س��ایر برادران و بخصوص زندانیان تازه آزاد شده و در رأس آنها فرهاد صفا
تماس گرفت .جواد برائی در شیراز بود .بالفاصله شناسنامه ومدارک جعلی درست کردیم ومن
پس از چهار س��ال دوری از ش��هر زادگاهم وبا آنکه پرواز با هواپیما و حضور در آن ش��هر برایم
بیخطر نبود با هواپیما به ش��یراز رفتم .جواد را مالق��ات کرده و موضوع مفقودش��دن مجید و
مرتضی را برایش گفتم و خواستم که ما را به فرهاد صفا وصل کند .جواد اگرچه با ما همبستگی
(((
داش��ت ،ولی آنگونه که من انتظار داشتم فعال نش��د و بهاصطالح کمی محافظهکاری کرد.
(((

 - 1فرهاد عالوه براینکه به لحاظ تئوریک و مبارزاتی باالترین فرد آزاد ش��ده بود ،مدتها مس��ئول اس��تان فارس و
مس��ئول مس��تقیم خود من بود .یکبار هم وقتی مجید در تماس با او قضایای پرچمدار را گفته ب��ود فرهاد با ذکر نام من
پرسیده بود فالنی چه موضعی دارد و با کدام جریان است و مجید به وی گفته بود که با هم هستیم.
 - 2جواد برائی فارغالتحصیل دانش��کده مهندسی دانش��گاه شیراز ،از اعضا و کادرهای قدیمی س��ازمان و از مسئولین
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علت هم این بود که تازه از زندان آزاد ش��ده بود و تجربه ما در مبارزات چریکی پس از ش��هریور
 50را نداشت ،با این همه قول همكاري داد و من همان روز مجدداً با هواپیما به تهران بازگشتم.
موقع برگش��ت ،در فرودگاه شیراز کسی مرا ش��ناخت ولی نه او ونه من به روی خود نیاوردیم ،از
اينرو من به تهران بازگشتم  .تالش من بر دو محور استوار بود:
1ـ فشار بر سازمان برای رهایی مجید و مرتضی
2ـ برقراری ارتباطات قطع شده خودمان
پس از خان��ه تکی هیچ ام��کان مطمئن دیگری نداش��تم .مرتضی خان��ه پایگاهی جدیدی
(در خیابان منوچه��ری) گرفته بود ،ول��ی بهدلیل تازهبودن ق��رار بود کم به آن ت��ردد کنیم ،تا
حساسیتبرانگیز نشود .کلید اضافی آن خانه هم هنوز درست نشده بود .مهمتر از همه ،من فکر
میکردم ممکن است مرتضی و مجید این نش��اني را بهعنوان محل سکونت جدید به نارفیقان
گفته باش��ند ،بنابراین رفتن به آن خانه برای من ک��ه به یقین و قطعیت میدانس��تم نفر بعدی
لیست هستم ،خطرناک بود.
مبنای تمام محاسبات آن موقع براساس "دس��تگیر و زندانی شدن" مجید و مرتضی توسط
نارفیقان بود.
چهارشنبه  24اردیبهش��ت ،ناصر انتظار مهدی خبر آورد که منزلی خالی دارد .بعدها فهمیدم
این مکان امن منزل س��رهنگ کتیرایی رئیس اداره اطالعات و ضد اطالعات شهربانی استان
فارس اس��ت .س��رهنگ کتیرايی عموی مهدی کتیرایی دانشجوی دانش��گاه علموصنعت ،از
اعضای علنی س��ازمان و نیز عضو گروه ما بود .س��رهنگ کتیرايی آنموقع در شیراز بود و کلید
خانهاش را به مهدی (برادرزادهاش) داده بود .این خانه ،مکانی نبود که بشود براي مدت طوالني
سابق استان فارس پيش از ش��هریور  50و در همان سالها مدتی نیز مسئول تش��کیالتی خود من بود .در جریان ضربه
شهریور  50دستگیر و پس از تحمل سهسال زندان تازه آزاد شده و در شیراز بهس��ر میبرد .او سالهاست که در پادگان
اشرف در عراق بهس��ر میبرد .عدمس��نخیت او با مناس��بات کنونی حاکم بر س��ازمان تحت امر رجوی باعث شده که
رشد تشکیالتی نداش��ته و بیشتر به کارهای عملی و س��اختمانی مشغول است .جواد انسان وارس��تهای بود كه از اتخاذ
تصمیمهای قاطع درباره آنچه که درست میداند میگریخت.
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روی آن حساب کرد ،اما در شرایط ویژه ما و نیز در شرایط خانهگردیهای شبانه ساواک ،بسیار
امن بود .درعین حال هرآن ممکن بود سرهنگ کتیرايی برای مأموریت به تهران و خانه خودش
بیاید و ما باید قب ً
ال از آنجا میرفتیم.
دو ش��ب را در خانه س��رهنگ کتیرایی بهس��ر بردم و صبح روز جمعه  26اردیبهشت ،برای
تخلیه مدارک و اسناد س��ازمانی به اتاق تکی رفتم .ناصر انتظار مهدی مرا تا نزدیکیهای محل
همراهی کرد و قرار شد ساعت  4بعدازظهر دوباره یکدیگر را ببینیم.
اتاق من در آن خانه در سمت دیگر س��اختمان اصلی بود .این مجموعه ،راهرو و دری داشت
که به اتاق من منتهی میشد .من برای عادیس��ازی کلید در راهرو را به صاحبخانه داده بودم و
هرگاه که به خانه میرفتم کلید را از آنها میگرفتم.
 26اردیبهشت نیز پس از ورود به خانه به روال همیشگی ،کلید راهرو را خواستم .گفتند کلید نزد
پدر خانواده اس��ت که برای خرید بیرون رفته وبهزودی میآید .مرا به اتاق خودشان دعوت کردند.
کمی نشستم ،چای آوردند .این کار غیرعادی نبود و درگذشته نیز من برای درسدادن به فرزندانشان
به اتاق آنها میرفتم .چای باعث شد که قرص سیانوری را که در دهان داشتم در بیاورم.
قند را در دهان گذاش��ته و چای را مزهمزه میکردم که یکباره چند مأمور که یکیشان خیلی
غولپیکر بود با مسلس��ل یوزی در دس��ت به درون اتاق ریختند.آه از نهادم برآمد .ناگهان تمام
عالئم مش��کوک از مقابل چشمم رژه رفتند ،اما بس��یار دیر شده بود .س��رما تمام تنم را گرفت،
فهمیدم پس از چند س��ال مخفیکاری و مبارزه مس��لحانه و جنگ وگریز ،مرحله جدیدی آغاز
شده اس��ت؛ مبارزهای از نوع دیگر :رودررو و چشم در چشم ،با س�لاحهايی متفاوت از گذشته.
چای در دهانم ب��ه یخ و آن قند لعنتی به زهر تبدیل ش��د .تلخی تمام دهان��م را گرفت وآن قند،
تلخترین شیءای ش��د که تا آن لحظه در دهان گذاش��ته بودم ،تلختر از سیانور .تا سالهای بعد
هرگاه قندی در دهان میگذاشتم یاد تلخی آن قند لعنتی میافتادم.
من در ظاهر آرام ولی در درونم غوغايی بود .پس از شوک اولیه ،دنبال این بودم که ببینم ضربه
از کجاس��ت تا خودم را در وضعیت جدید تعریف کنم و برای حوادث پیشرو که مطمئن ًا خوشایند
نبود فکر کنم .خندهدار است ولی واقعی است اگر بگویم از همان لحظه دستگیری فکر فرار بودم.
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فرمانده اكي��پ پس از مطابقت چه��ره من با عکس آلبومی که در دس��ت داش��ت ،از طریق
بیسیم به مرکز هویت مرا تأيید و خبر دس��تگیری مرا داد .او یکباره از دهانش در رفت ":شانس
آوردی که ما تو را دستگیر کردیم .سازمان رفقایت را کشته است ،ما آمدهایم تو را نجات بدهیم".
من قیافه احمقانهای گرفتم ،یعنی این که معنی حرفت را نمیفهمم .او ش��روع به بلبلزبانی
کرد و از کشتهش��دن یکنفر در خیابان ادیبالممالک و مردی دیگ��ر در خیابان گرگان گفت و
افزود" :از اینکه دستگیر شدهای باید بسیار خوشحال باشی چون نفر بعدی برای ترور تو بودی.
رفقایت دربهدر بهدنبال تو هستند تا تو را هم بزنند"....
من س��اکت به صحبتهای فرمانده اكيپ گوش میکردم .با ش��نیدن جم�لات او ،اینبار
چیزی در "درونم" فروریخت و زانوهایم سست شد ،رعش��های بر تنم افتاد که قادر به ایستادن
نبودم .چنان درد جانکاهی بر جانم نشس��ت که درد و تلخی دستگیری چند لحظه پیش ،همگی
به یکباره فراموشم شد.
با حرفهای فرمانده اكيپ ،تمام ماجرا برایم روش��ن شد و دانس��تم که چه فاجعهای صورت
گرفته و اينکه مجید کشته ش��ده ،ولی مرتضی حداقل برای مدتی زنده بوده است ،چون اوتنها
کسی بود که نشاني این خانه را میدانست.
بقیه ماجرا روشن است؛ دستبند و چشمبند و پیش بهس��وی کمیته مشترک ضدخرابکاری در
میدان توپخانه .فاصله میدان فوزیه تا میدان توپخانه ،آن هم برای گش��تیهای کمیته مشترک
چندان زیاد نبود ،ام��ا برای من بس��یار طوالنی بود ،مثل اینک��ه از کرهخاکی ب��ه دنیایی دیگر
میرفتم .آواری از مشکالت بر سرم ریخته بود .تنها دستگیری و آمادگی برای شالق و شکنجه
نبود ،این س��ادهترين بخش مس��ئله بود .تا اندازهای به خودم اطمینان داش��تم .از صحبتهای
فرمانده اكيپ به قطعیت میدانستم که مجید کشته شده است ،اما نمیخواستم باور کنم .فهمیده
بودم که مرتضی هم سرنوشتی مشابه مجید داشته ،اما نمیدانستم سرانجامش چه بوده .عصبانی
بودم که چرا نسبت به واكنش پرچمدار سادهاندیشی کرده و طی این مدت تحلیل غلط کردهایم.
به یارانی که در بیرون بودند فکر میکردم ،به فرهاد صفا ،به محمد اکبری آهنگر و ش��ماری که
تازه از زندان آزاد ش��ده بودند و اينكه آنها پس از حذف ما س��ه نفر چه خواهند کرد؟ ما س��ه نفر
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انبوهی تجربیات چندین سال مبارزه چریکی را داش��تیم ،اما آنها تازه از زندان بیرون آمده بودند
و کمترین تجربهاي نداشتند .به سرنوشت سازمانی که با خون دل و خون تن پرورانده بودیم فکر
میکردم که چگونه پرچمدار همه را از بین برد .به خودم لعنت ميفرستادم و حتی فحش میدادم
که ای احمق! چرا به عالئم مشکوک اطراف خانه تکی توجه کافی نکردهای!
در گیرودار این نبرد درونی و خاموش بود که اكيپها به کمیته رس��یدند ،مرا تحویل دادند و
رفتند.چشمبند هنوز بر چشمم بود .پیش از این درباره بازجویی و شکنجه و نیز کمیته مشترک،
گزارشها و نوشتههای زیادی را با دقت خوانده بودم .بسیاری را برای نشریه داخلی و نیز نشریه
امنیتی تنظیم و تایپ کرده بودم .درباره شیوههای شکنجه با کابل وآپولو ودستبند قپانی و نحوه
بازجويی پسدادن بس��يار خوانده بودم ،همه آنه��ا یکباره به مغزم هج��وم میآوردند .بهدلیل
س��الها فعالیت در گروه الکترونیک و شنود بیس��یمهای س��اواک و کمیته مشترک ،صدای
بس��یاری از تیمهای عملیاتی و نامهای مستعارشان نظیر س��یمرغ ،آرش ،کورش و فرماندهان
عملیات ازجمله دکتر! "جوان" در گوشم بود.
انتظار داشتم بالفاصله به اتاق شکنجه و شالق بروم .خودم را آماده میکردم و به خود روحیه
میدادم که اکنون موقع امتحان است .س��ناریوهای گوناگوني طرحریزی میکردم ،مسائل را
اصلی و فرعی میکردم ،اینکه کدام اطالعات مطلق ًا باید حفظ شود ،کدام ممکن است لو رفته
باش��د و نس��بت به کدام ممکن اس��ت حدس و گمان بزنند .برای هريک محملها و اطالعات
سوخته و قالبی درس��ت میکردم .میدانستم که بدون ش��کنجه و کتک نباید چيزي بگویم و
اطالعات سوخته و قالبی را برای پس از کتک گذاشته بودم.
احس��اس غریبی داش��تم؛ ترکیبی از خش��م ،ترس ،کنج��کاوی و دلهره .خش��م از خیانت
پرچمدار و جنایتی که مرتکب ش��ده بود و همچنین از خودم که بیدقتی کرده بودم .ترس برای
رویاروشدن با شکنجه و ش�لاق و حوادثی که مطمئن ًا ناخوش��ایند و دردناک است .کنجکاوی
غریبیکه میخواست شنودههای سالیان طوالنی پشت بیسیمها را باواقعیت صحنه ،مقایسه
کند ،و سرانجام دلهره از اینکه بر من چه خواهد رفت و تا کجا و تا کی مقاومت خواهم کرد؟
با چشمبند کنار دیوار سنگی دایره کمیته ایستاده بودم و هر آن منتظر بودم که ضربات مشت

266

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

و لگد از چپ و راس��ت فرود آید و سرم را به نبش و تیزی دیوارههای س��نگی بزند و بعد هم اتاق
شکنجه و شالق.
درگیرودار خیاالت و توهمات درونی بودم که صدايی ،مرا با نام کوچکم صداکرد»:چطوری
سعید!» چند س��الی بود که این نام را نش��نیده بودم .پيش از شهریور  50در س��ازمان با نامهای
کوچک یکدیگر را میشناختیم ،اما پس از شروع مبارزه مسلحانه ،نامهای تشکیالتی گوناگونی
داشتم :بن احمد ،علی ،علیرضا ،مصطفی و این اواخر هم کریم .کریم کشاورز! اهل روستاهای
اطراف شیراز ،با هشت ـ نه سال سواد اکابر و تکنسین کارخانه آزمایش!
حاال پس از این همه س��ال در کمیته مش��ترک ضدخرابکاری ،یکی مرا با اسم اصلیام صدا
میزد :سعید .این اسم همانقدر برایم غریب بود که طنین صدای بازجو .چنان اسم کوچک مرا
بر زبان آورد که گويی سالیان سال اس��ت یکدیگر را میشناسیم .واقعیت این بود که همینطور
هم بود ،بعدها دانستم که او پروندهای از سوابق زندگی ،مدرس��ه و دانشگاه و افراد فامیل من با
عکس و تفصیالت داش��ت و از این لحاظ مرا میش��ناخت (البته دوران پيش از ش��روع فعالیت
چریکی) و من هم سیستم را بهخوبی میشناختم.
مدتی مکث کردم ،از ضربات مش��ت و لگد خب��ری نبود .همان صدا گفت« :چش��مبندت را
بردار» ،جوان خوشسیما و شیکپوشی را دیدم با شلوار و پیراهنی سفید که بیشتر به کارمندان
وزارتخارجه میخورد تا بازجوی کمیته مشترک ضدخرابکاری .بعدها فهمیدم ،بازجويی است
با نام کوچک واقعی فریدون و نام سازمانی رحمانی .رحمانی شروع به صحبت کرد .او نیز همان
حرفهای فرمانده اكيپ دس��تگیرکنندهام را زد ،البت��ه مثل او بلبل زبان��ی نمیکرد ،مطلبی را
میگفت و مکث میکرد تا واكنش مرا ببیند .من هم خود را به سادگی زده بودم.
در همین موقع کس��ی رحمانی را صدا زد و او بهس��رعت بهس��وي صدا رفت .من ماندم و بدون
چشمبند که رفتوآمدها را کنجکاوانه نگاه میکردم .ربع ساعتی گذشت ،رحمانی دوباره آمد ،دست
مرا گرفت و مرا همراه خود ب��ه یکی از راهروهای طبقه همکف برد .در انته��ای راهرو اتاق بزرگ و
ش��یکی بود ،مثل اتاق کار مدیرکلها و وزیرها .او مرا همراه خود به درون ات��اق برد .دهنفری در آن
اتاق بودند ،یکی پشت میز نشسته بود و دیگران هم ایس��تاده و نشسته بودند .من که وارد شدم ابتدا
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شروع کردند به وراندازکردن من .عكسهای دوران دانشجویی و نیز عکسی را که در آلبوم ساواک
از من داشتند با من مقایسه میکردند .از شهریور  ، 50چهارسالی گذشته بود .یکی گفت  :خیلی تغییر
کردهای ،با این عکسی که از تو داریم ،کسی تو را نمیشناخت .این را بهخوبی میدانستم.
دیگری برای آنکه اظهار معلومات کند گفت  :به چشمهایش نگاه کن ،تغییر نکرده.
در دل به حماقتش خندیدم .از نوع رفتار متقابل آنها فهمیدم رده رحمانی در مقایسه با افراد
جدید بس��یار پايین اس��ت .ماهها بعد و طی بازجويیهای بعدی نامش��ماری از آنها را دانستم.
دکتر! حسینزاده همان کسی بود که پش��ت میز بود .دکتر! عضدی ،دکترجوان ،تهرانی(بهمن
نادریپور) ،آرش(فریدون توانگر) ،رسولی ،منوچهری ،هوشنگ ،ریاحی ،رضايی و...
ساعت حدود چهار بعدازظهر شده بود ،به یاد ناصر انتظار مهدی افتادم که االن بر سرقرار من
است و من اینجا در بند هستم .البته خوشحال بودم که بدون شکنجه و کتک این قرار سوخت.
حسینزاده گفت :غذا خوردی؟
گفتم :اشتها ندارم.
با لحنی تمسخرآمیز گفت :خوب معلوم است ،ولی چای که میخوری؟ منتظر جواب من نشد
و به رحمانی گفت :فریدون چند تا چای بیار .بعد گفت :میدانی اینجا اتاق تیمسار زندیپور بود
ن که او خیلی دلش به حال شما میسوخت
که ش��ما او را کش��تید .بعد هم در رثای زندیپور و ای 
سخنرانی کرد .فهمیدم که او جانشین زندیپور است.
گفت :اکبر را می شناسی؟(نام تشکیالتی مجید)
گفتم :آره.
گفت :ده روز پیش توس��ط س��ازمان در یکی از کوچهه��ای خیابان ادیبالممالک توس��ط
سازمان کشته شد.
میدانستم که متأسفانه راست میگوید ،با این همه با تعجب او را نگاه کردم.
گفت :خودشان را تیمهای عملیاتی ما معرفی کرده و جنازه را هم بردهاند.
حالت اندوهگین مرا که دید گفت :کاظم را هم که میشناس��ی؟! (نام تش��کیالتی مرتضی
صمدیه) او را هم زدهاند ،ولی نمرده .م��ا او را از مرگ نجات دادیم واالن مهمان ماس��ت .کلمه
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مهمان در گوشم طنین ناخوشایندی داشت با این همه به روی خود نیاوردم.
حسینزاده س��پس ادامه داد« :تو باید خوشحال باشی که توس��ط ما دستگیرشدهای .طی ده
روز گذشته ،سازمان دو نفر را تصفیه کرده و تو هم نفر سوم بودی».
اطالعات من برای رسیدن به تصویر دقیق از فاجعه کامل شده بود .یاد نوشتههای شهرام در
مقاله پرچم میافتادم که ما را به مارهای س��می و خطرناک تشبیه كرده و میخواست «سر این
مارهای افسرده از انجماد شرایط» در زیر پا کوبیده و له شود .یاد گفته بهرام آرام و وحید افراخته
خطاب به مرتضی صمدیه افتادم که موقع اعالم جدایی من گفته بودند« :کریم س��رباز فراری
است و اگر قدرت داشتیم یک گلوله در مغزش خالی میکردیم».
حس��ینزاده در دادن اطالعات وس��واس نداش��ت و یکریز صحبت میکرد« :ش��ما ممکن
اس��ت خودتان ندانید و باور نکنید ،ولی س��رنخ رهبرانتان همه وابس��ته به اجانب است ».او از
پیشرفتهای کشور تحت رهبری داهیانه شاهانه س��خن میگفت و این که «ما به جوانی خود
هم رحم نکردیم و میتوانستیم دکتر و مهندسهای خوبی شویم ،خانواده تشکیل دهیم و»....
میان صحبتهایش ناگهان تلفن زنگ زد .حسینزاده با احترام به تلفنکننده جواب داد .حدس
زدم آن طرف خط یا پرویز ثابتی است یا نصیری .با اشاره دس��ت او رحمانی مرا به بیرون اتاق برد و
رو به دیوار نگهداشت .الی در باز بود و یک در میان پاسخهای محترمانه حسینزاده را میشنیدم.
حدود نیمس��اعت بعد دوباره مرا ب��ه اتاق بردند .حس��ینزاده بیمقدمه پرس��ید :میخواهی
مرتضی را ببینی؟ من ابتدا کمی مک��ث کردم (چون تا آنموقع مرتض��ی صمدیه را با نام کاظم
میشناختم) ،ولی بهس��رعت متوجه شده و جواب مثبت دادم .حس��ینزاده به تهرانی اشاره کرد
و م��ن و او از اتاق بیرون آمدی��م .راهرو را تا دایره اصل��ی طی کرده و به یکی دیگ��ر از راهروها
که بهداری بود رفتیم .در س��مت چپ آن راهرو وارد اتاقی ش��دیم .یک تخت بیمارس��تانی بود
و تعدادی لوله و س��رم و مرتضی که با لباس بیمارس��تان روی تخت درازکش��یده بود ،س��رش
باندپیچی بود و اطراف شکمش هم بسیار برجسته بود.
تهرانی ابتدا رو به من کرد وگفت« :این هم رفیقت »...بعد خطاب به مرتضی گفت« :این هم
سعید ،زنده و سالم و سرحال »...
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درس��ت ده روز بود که مرتضی را ندیده ب��ودم .میان ای��ن ده روز دنیايی فاصله ب��ود .این آن
«کاظم» سرزنده و فعال و اکتیو نبود؛ بیماری بسیار رنجور و نحیف بود با سرمهايی در دست وپا
و زخمهايیکه باندپیچی شده بودند .گلوله اسلحه افراخته از س��مت راست فک او وارد شده و به
سمت چپ بهشدت آسیب زده بود ،بهطوریکه بهراحتی قادر به حرفزدن و ادای کلمات نبود .از
حادثه پرسیدم ،درحالی که به سختی کلماتی را ادا ميکرد گفت« :سازمان ،اکبر را کشته است».
در مورد خودش هم به اختص��ار گفت« :کار رحمان (افراخته) اس��ت».همانطور که روی تخت
خوابیده بود ،خم شده و سرش را در بغل گرفتم و شروع کردم به بوسیدن و بويیدن او .نمیخواستم
جلوي مأموران ساواک گریه کنم ،اما نتوانستم خود را کنترل کنم .هردو سخت گریستیم.
با دیدن قیافه نحیف و زخمی مرتضی با سرمهای باالی س��ر و پايین پایش در اتاق بهداری
کمیته مشترک ضدخرابکاری ،به سرنوشت اندوهبار مبارزهای که با هزاران عشق و امید شروع
کرده بودیم ،میاندیش��یدم .من از دیدن مرتضی خوشحال ش��دم ،اما او از دیدن من اندوهگین
شد .علت را فهمیدم ،در این هنگام فکری مثل برق از ذهنم گذشت .رویم به مرتضی بود و پشتم
به تهرانی و نگهبانی که داخل اتاق بود .خطاب به مرتضی  ،با صدايی که تهرانی بشنود گفتم:
«هرچه زودتر خوب ش��و تا انتقام اکبر را از آنها بگیریم ».همزمان به مرتضی چش��مک زدم.
چشمکی که تهرانی و نگهبان نمیدیدند ،ولی مرتضی به خوبی دید وبرقی در چشمانش درخشید.
من این حرف را زدم تا خود را به ساواک آنگونه که شهرام ما را تحلیل کرده بود بنمایانم ،تا در زمان
و موقعیت مناسب بتوانیم از دست س��اواک خالص شویم .مرتضی هم بهسرعت خط را گرفت .به
این ترتیب اولین سنگ بنای فریبدادن ساواک توسط من و مرتضی گذاشته شد.
چطور شد که این جمالت به ذهن شما خطور کرد؟

من این حرف را بر مبن��ای تحلیل پرچمدار از جریان دگماتیس��م مذهب��ی زدم .پرچمدار در
مقاله "پرچم" ،نیروه��ای مذهبی را به ص��ادق ،نیمهصادق و ناصادق تقس��یمبندی کرده بود.
براس��اس نظر او صادقها به ایدئولوژی پرولت��ری خواهند گروید .نیمهصادقه��ا از آنجا که در
اثر ضربات ایدئولوژیکی پرچمدار قادر به س��ازمانیافتگی نیس��تند مجبورخواهند شد رهبری
پرولتاریا(بخوانید تقی شهرام) را بپذیرند و ناصادقها با گرایش به راست به سازمانهایی نظیر
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فاالنژهای لبنان تبدیل خواهند شد و در شکار انقالبیون ،همدست رژیم خواهند شد.
رد پای این تحلی��ل را در تصمیمگیری براي ت��رور مرتضی و مجید ه��م میبینیم .ما از این
تحلیل تا زمانیکه افراخته دس��تگیر نش��ده و به همکاری خیانتبار تن نداده بود بسیار استفاده
کردیم و کم مانده بود که موقعیت فرار بهدس��ت آوریم که با دس��تگیری افراخت��ه و وادادن او،
شکنجههای مرتضی ومن شروع شد .در اینباره بیشتر خواهم گفت.
پس از گفتوگوی رد و بدل ش��ده میان ما ،تهرانی از اتاق بیرون رفت ،من ماندم و مرتضی
و یک نگهبان که در اتاق بود .حرف زیادی نمیش��د زد ،چون حرفزدن برای او مش��کل بود،
نگهبان هم درس��ت كنار تخت نشس��ته بود بهعالوه فکر دوربین و میکروفن مخفی هم بودم.
مدتی باالی تخت و مدتی کنار تخنتش نشس��تم .گاه با نگاه و گاه ب��ه کمک کلماتی که معنای
واقعیاش را میفهمیدیم ،چند کلمهای با هم حرف میزدیم .یکساعتی گذشت ،تهرانی وارد
شد و به من گفت" :امشب میروی به بند تا ببینم فردا برایت چکار میتوانم بکنم".
اصلی من و مرتضی اس��ت .دس��ت مرا گرفت و با
او به این ترتیب به من فهماند که بازجوی ِ
هم از اتاق مرتضی بیرون آمدیم.
حدود ساعت هفت يا هشت شب بود و هوا تاریک ش��ده بود .دوطبقه باال رفتیم و مرا تحویل
نگهبان س�� ِربند (کلیددار) داد .در بین راه گفت :به س��لولهای بغلی که مورس میزنی ،اسمت
را نگو .گفته او برای��م جالب بود ،چرا ک��ه از نظر اوتماس من با س��ایر زندانی��ان مفروض بود،
منتها میخواس��ت که نام واقعیام را نگویم .کلیددار ه��م مرا تحویل نگهب��ان داخل بند داد و
به این ترتیب اولین ش��ب دس��تگیریام در یکی از س��لولهای انفرادی بند  3کمیته مشترک
ضدخرابکاری آغاز شد.
میدانیم که ش�رايط ش�ما (مجید ،مرتضی و ش�ما) از همه نظر ویژه بود .چ�ه در بیرون زندان
و دوران مخف�یکاری از نارفیق�ان ،چ�ه در فاجعه ش�هادت مجی�د و ت�رور مرتض�ی و اکنون در
ش�کنجهگاهی که بازجوهایش شلاق نمیزنند .از اولین ش�ب در س�لول و اولی�ن تجربه زندان
بیشتر برایمان بگويید؟

نگهبان مرا به س��لول انداخت و در آهنی را با صدای گوشخراش��ی پشت سرم بست .تنهايی
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و تاریکی سلول باعث هجوم سیلآس��ای حوادث آن روز بر من شد .درس��ت است که از دیدن
مرتضی خوشحال شده بودم ،اما همهچیز بر باد رفته بود .حجم حادثه و فشارهای عصبی ناشی
از آن مانند بمباران سنگینی از درد و رنج و سؤال دوباره بر من باریدن گرفت.
میخواس��تم بخوابم و از این دنی��ا خارج ش��وم ،باوجود خس��تگی مفرط خواب��م نمیبرد.
بیحوصله ،خس��ته و درماندهتر از آن بودم که به س��لولهای بغلیام مورس بزنم یا جواب آنها
را بدهم .ش��روع کردم به قدمزدن ،ابتدا كه دور ميزدم ،س��رم گیج رفت .سپس در قطر سلول،
س��ه قدم کوتاه میرفتم و س��ه قدم کوتاه بازمیگش��تم .از خودم و بیتوجهیاي که کرده بودم
عصبانی بودم .اندوه از دس��تدادن مجید ،چهره نحیف و زخمی مرتضی با سرمهای آویزان به
وی و شکنجهای که بیتردید دیر یا زود در راه بود نيز ذهنم را مشغول كرده بود.
قدمزدن در تنهايی س��لول بهتدریج ذهنم را نظم بخش��ید .به آموختههایم پناه بردم و به یاد
میرزاکوچک خان افتادم و ضربهای که پیش��ینیان همین پرچمدار با توجیهاتی مشابه به میرزا
زده و سرانجام خالوقربانی که سر میرزا را در سینی تقدیم رضاشاه کرد ،ولی خود جان و نام سالم
به در نبرد .یاد مصدق افتادم و تهمتهای آنچنانی حزبتوده بر او و سرنوشت همان حزب پس
از کودتای  28مرداد .1332
یک موضوع برایم بسیار روشن بود :دشمن اینجاس��ت نه جای دیگر .رژیمیکه سالهاست
به مبارزه با آن برخاس��تهام و اکنون من و مرتضی را دستگیر کرده و زندانبان ماست .در روشنای
چنان تحلیلی ،تصمیمی قاطع گرفتم ،بههیچوجه نباید ش��هرام و بهرام و شماری از نارفیقانی را
که ردشان را داش��تم لو بدهم ،البته نه بهخاطر اینکه از آنها خوشم میآمد راستش را بخواهید
در آن موقع بس��یار هم بدم میآمد ،اما پیش خود گفتم هرگونه کوتاهآمدن و راستروی ،تأييد
تحلیلهای پرچمدار است و مقاومت در برابر ساواک ،باطلالسحر تحلیلهای آنچنانی اوست.
پیش خود گفتم س��ازمان که از بین رفت ،صحن��ه مبارزه اجتماعی و تش��کیالتی را هم که از
دست دادیم ،طوری رفتار کن که نام و یاد س��ازمان ،رهبران و رهروانش در تاریخ به نیکی بماند،
طوری رفتار کن که مظلومیت مجید وکاظم ذواالنوار خدش��هدار نشود .به خودم گفتم سعید! این
قیامت توست؛ تک و تنها .این نگاه ،این نگاه فرا سازمانی و درواقع تاریخی،آبی شد بر آتش درون
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من .مرهمی شد بر زخمهای عمیق یکی دوس��اله نارفقیان و فاجعه قتل مجید و ترور مرتضی و
نابودکردن هستی سیاسی و سازمانیما .این نگاه در عین حال که مرا آرام کرد ،انرژی هم به من
داد .دیگر به سازمان و سرنوشت آن فکر نمیکردم ،زيرا همه را بر باد رفته میدیدم .به مسئولیت
شخصی ،فردی و تاریخیام میاندیشیدم ،از این منظر بود که مبارزه را تمام شده ندیدم.
در همین موقع ،نگهبان درس��لولها را به نوبت برای رفتن دستش��ويی و شستن ظروف غذا
باز میک��رد ،یکی را به چپ و یکی را به راس��ت میفرس��تاد .گفت :غذایت را نخ��وردهای .تازه
متوجه مقداری برنج در یک کاس��ه مس��ی کج وکوله و مقداری خورش روی آن ش��دم .گفتم:
بعداً میخورم .مرا به دستشويی ته بند فرس��تاد .آبی به صورت زدم و دستم را شستم .برگشتم و
آماده خوردن اولین غذای رژیم ش��دم .از صبح تاکنون غذا نخورده بودم ،گرسنگی شدیداً فشار
میآورد .در تاریکی س��لول انفرادی ،با دس��ت لقمهای گرفتم و با اکراه به دهان گذاشتم ،دیدم
خورش آلوست .دنیايی از شادمانی مرا فرا گرفت ،گويي پر در آورده و به بیرون از زندان رفتهام.
خورش آلو،که ش��یرازیها به آن آلو بخارا میگوین��د خوراک مطلوب من ب��ود و البته هنوز
هم هس��ت .در خانواده که بودم ،مادر و مادربزرگ (عزیزی) با ماهیچه و گاهی گوش��ت کبک،
خورش آلوی بس��یار خوش��مزهای درس��ت میکردند .در خانههای پایگاهی هم هرگاه که من
مسئول پختن غذا بودم خورش آلو درس��ت میکردم ،البته غذا پختن من مایه جوک و طنز شده
بود ،میگفتند کریم فقط بلد اس��ت خورش آلو درس��ت کند .نوبت آش��پزی که به من ميرسید
شرط میکردند که خورش آلو درس��ت نکنم ،من هم ظاهراً قبول میکردم ،اما وقتی میدیدم
بهجز آلو موادغذایی دیگری در خانه نیس��ت باز همان خورش آلو را درست میکردم و در مقابل
اعتراض دیگران میگفتم ،مواد ديگري بهجز آلو نداشتیم.
دستورالعمل هم بسیار ساده بود؛ در موارد معدود کمی گوشت چرخکرده گلوله شده ،کار ماهیچه
و گوشت کبک رؤیایی را میکرد ،ولی بيشتر اوقات از گوشت هم خبری نبود .سپس برای هریک
از افراد حاضر در پایگاه 8 ،تا 10دانه آلو در آب میریختم همراه با روغن و مقداری شکر .کمی هم
آبلیمو اضافه میکردم تا ترش و شیرین شود و آن را روي اجاق میگذاشتم تا بهتدریخ پخته و غلیط
شود؛ این خورش آلوی دست پخت من بود که گاه آن را با نان و گاه با برنج میخوردیم.

پس از فاجعه

273

حال در اولین شب سلول ،غذا خورش آلو بود .رگههایی از گوش��ت درآن دیده میشد ،اما من
با عالقه وکنجکاوی ش��روع به ش��مردن آلوها کردم.از تعداد آلوهای من برای ه��ر نفر در خانه
پایگاهی ،بیش��تر بود .خندهام گرفت ،با خود گفتم بخور! میبینی! چندان هم س��ختتر از خانه
تیمی نیست .چند لقمهای که خوردم ناگهان این شعر بر زبانم جاری شد :هر که گریزد زخراجات
شام /بار کش غول بیابان شود .در تنهايی سلول کلی با خود خندیدم .مدتی شعر را زمزمه کردم تا
خستگی بر من چيره شد .کهنه پتویی را که در سلول بود ،به دوش کشیده و به خواب رفتم.
میدانیم که ش�ما و مرتضی صمدیه تا پيش از دس�تگیری افراخته با ه�م در یکجا بودید ،چه
شرایطی باعث شد تا دو هم تیم را برخالف ضوابط اطالعاتی و امنیتی در یکجا قرار دهند؟

فردا از تهرانی خبر نشد ،دو روز بعد با یک دسته بزرگ کاغذ بازجويی به سلول من آمد.
من برای تحریک او و بازکردن س��ر صحبت و در تالش برای دیدن دوب��اره مرتضی گفتم:
منتظر ش��ما بودم ،اما مثل اینکه موضوع برای ش��ما اهمیت زیادی ندارد؟ درحالیکه دس��ته
کاغذه��ای بازجویی را به من میداد ،گفت :بنش��ین و همهچی��ز را از ابتداتا انته��ا بنویس .فکر
هم نکن که تو و مرتضی تنها هس��تید؛ فرد دیگری پيش از ش��ما خودش را معرف��ی کرده و از
مارکسیستشدن سازمان به ما خبر داده بود .این موضوع برای ما خیلی مهم است .شخص اول
مملکت در جریان کار شما قرار دارند.
تاکتیک من مؤثر واقع ش��ده بود و او برای اینکه نش��ان دهد موضوع برایش��ان مهم است
شروع به دادن اطالعات کرد.
با ش��نیدن صحبتهای تهرانی گوشم تیز ش��د و به یادم آمد اتاق مرتضی در بهداری کمیته
مشترک در سمت چپ بود ،ولی درس��ت روبهروی اتاق مرتضی ،در سمت راس��ت اتاقی بود با
تختی مشابه که یکنفر روی آن نشس��ته بود .در اتاق باز بود و من آن فرد را دیده بودم .هیکلی
تنومند ،قدی نس��بت ًا بلند ،س��ری بزرگ و موهايی مجعد و بلند داش��ت .البته از س��رم و وسايل
بیمارستانی خبری نبود .چيزي نگفتم اماحدس زدم فرد مورد نظر تهرانی ،همان فرد باشد.
تهرانی حالت خش��ن بازجويی نداش��ت و من بهدرس��تی درک کرده بودم دستش��ان برای
شکنجه و کتک ،حداقل در کوتاه مدت ،باز نیست .از صمدیه پرسیدم ،میخواستم هرطور شده
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یکبار دیگر او را ببینم .تهرانی گفت عجله نکن در فکرش هس��تم .س��پس در را بست و رفت.
بهخاطر دسته کاغذهای بازجويی مایل بودم که کسی س��راغم نیاید چون چیزی ننوشته بودم،
اما بهخاطر کس��ب اطالعات و امکان تماس با مرتضی مایل بودم تهرانی به من س��ر بزند .من
بهخوبی دریافته بودم که شرايط برای ساواک بسیار بغرنج و پیچیده است.
صورت مسئله از نظر س��اواک چنین بود :س��ازمانی با ادعای مذهبی و عضوگیری از نیروهای
مذهبی ،بدون اعالم علنی در درون مارکسیست ش��ده ،نهتنها مارکسیست شده ،بلکه به تصفیه
خونین افراد مذهبی هم مبادرت ورزیده ،یکی از کادرهای قدیمی و احتما ًال مرکزیت خود را کشته،
یکنفر دیگر را ترورکرده و یک کادر قدیمی هم در این میان دس��تگیر ش��ده است .براي ساواك
فرصت از این طاليیتر نمیشود .ما (ساواک) سالها اعالم میکردیم که اینها "مارکسیستهای
اسالمی" هستند ،یعنی مارکسیستهایی هستند با پوشش و چهره اسالمی .حاال خبر میرسد که
نهتنها پوشش اسالمی را کنار گذاشتهاند ،بلکه به کشتن مس��لمانها اقدام کردهاند .دو و احتما ًال
سه نفر از این مسلمانها هم توسط ما دستگیر ش��دهاند .پس اینها مهرههايی نیستند که با شیوه
کالسیک شالق و شکنجه با آنها برخورد کنیم و آنها را از خود برانیم.
ساواک البته مشکلی هم داش��ت وآن جلد اس��لحه مرتضی بود .مرتضی پس از تیرخوردن و
خروج از صحنه توسط یک تاکسیبار و رفتن به منزل برادرش و پيش از رفتن به بیمارستان سینا،
اسلحه خود را گم و گور کرده بود ،اما جلد اسلحه به کمرش بود و نشان میداد که اسلحه سازمانی
مرتضی رولور اس��پرینگ فيلد بوده و این یعنی مرتضی از کادرهای عملیاتی اس��ت .من هنگام
دستگیری غیرمس��لح بودم ،بنابراین گفتم که تمام این سالها غیر مس��لح بوده و در بخشهای
سیاسی و نش��ریه کار میکردهام و بیشتر هم مرا ب ه کارگری میفرس��تادند .میدانستندکه دروغ
میگویم ،ولی حداقل در آن موقع نمیتوانستند فشار بیاورند .من این را بهخوبي میدانستم.
شیفت نگهبانها که عوض ش��د دوباره در س��لولم باز ش��د .تهرانی بود با عکسی در دست.
عکس را به من نشان داد و گفت این فرد را میشناسی؟ دیدم همان فرد اتاق روبهروی مرتضی
اس��ت .اص ً
ال به روی خودم نیاوردم .کمی مکث کرده ،خوب به عکس ن��گاه کردم و گفتم :نه او
را نمیشناسم .سپس برای کس��ب اطالعات ،سنگی انداختم و با اش��اره به عکس گفتم :او هم
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توسط سازمان ترور شده است؟
تهرانی لبخندی زد ولی پاس��خی نداد و رفت .پس از رفتن تهرانی در گوش��ه و زوایای ذهنم
شروع به جستوجو کردم تا بفهمم در سازمان آن فرد را کجا دیدهام ،اما چیزی به نظرم نرسید.
سرانجام فهمیدید آن فرد که بود؟

بله ،اوکسی نبود جز محمدعلی (خلیل) فقیه دزفولی ،برادر دوقلوی جلیل فقیهدزفولی .این دو
برادر از نیروهای نزديك به مهدی تقوایی بودند .در ماجرای شهادت رضا رضایی (خرداد،)1352
جلیل دستگیر و به دو سال زندان محکوم شد ،اما خلیل متواری و پس از چند ماه به سازمان وصل
شد .او در ش��اخه بهرام تحت مس��ئولیت ناصر جوهری قرار میگیرد و بنا به گفته خودش بسیار
ساده و آس��ان تغییر ایدئولوژی میدهد .او ماجرای مارکسیستشدنش را اینگونه بیان میکند:
" یکش��ب ناصر جوهری ،در یک صحبت اختصاصی گفت :سازمان پس از بررسیهای مفصل
و ریشهیابی شکس��تهای پیشين ،بخصوص ضربه ش��هریور  ،50به این نتیجه رسیده که علت
تمام آنها و ضمن ًا علت عدمتحرک بیشتر بچهها ،آن ایدهآلیسمی است که بهنام مذهب و خدا در
ذهنشان انباشته شده ،از اينرو سازمان مارکسیست شده است .تو هم فکرهایت را بکن".
صبح فردا ناصر را دیدم ،به او گفتم که "فکرهایم را کردهام و من هم مارکسیست میشوم".
چنان تغییر عقیدهایکه با یکش��ب بهاصطالح فکرکردن انجام گیرد مطمئن ًا پایدار نخواهد
ماند و اگر شب ديگر فكر دیگري شود ،از بین میرود .در مورد خلیل نیز اینطور شد و او کمی پس
از تغییر عقیده ـ بهتر اس��ت بگویم رهاکردن عقیده ـ بیانگیزگی و پوچی به سراغش آمد ،انگیزه
و ارزشهای پیشين را از دست داده و انگیزه و ارزشهای جدید را هم کسب و جذب نکرده بود.
پس از دس��تگیری ناصر جوه��ری در  27مرداد  ،1353مس��ئولیت خلیل دزفول��ی به وحید
افراخته سپرده ش��د .خلیل برای کس��ب انگیزههای انقالبی و پرولتری در اسفند ماه  1353به
کارگری فرستاده ش��د؛"پوچ" و"رها شده" .درچنان وضعیتی در س��وم اردیبهشت  1354مورد
شکگشتیهای س��اواک قرار گرفته و دستگیر میش��ود .در بازجویی ابتدا سعی میکند هویت
خود را مخفی کند ،ولی در فقدان انگیزه برای مبارزه و مقاومت کم میآورد و میشکند .البته به
نظر من خلیل فقیهدزفولی تن به خیانت نمیدهد .با این همه در بازجويیهایش چند نکته مهم
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به شرح زیر برای ساواک روشن میشود:
1ـ اطالعات بیشتری درباره دستگاههای شنود ساختهش��ده توسط سازمان .ساواک ،پيشتر
از طریق یکی از افراد چريكهاي فدايي خلق بر این گمان بود که دس��تگاه شنود یا رادیوی اف.
ام با باند پلیس از خارج تهیه و وارد میشود .اینبار متوجه شد که این دستگاهها در داخل و توسط
مجاهدین ساختهشده و فرکانسهای گوناگون کنترل میشود.
2ـ گزارش و تحلیل بهرام از انفجار در خانه خیابان ش��یخهادی؛ این گزارش در جیب خلیل
بود و از طریق این گزارش ارتباطات میان حوادث گوناگون آن روز روش��ن میش��ود ،تا پيش از
آن ساواک آنها را حوادث جدا از هم میپنداشت .
3ـ برای اولینبار توسط خلیل فقیهدزفولی است که ساواک از روند تغییر ایدئولوژی در درون
سازمان باخبر میشود.
4ـ برای نخس��تینبار ،نقش وحید افراخته بهعنوان فرمانده عملیات ترور سرتیپ زندیپور
مطرح میش��ود .افش��ای این اطالعات باعث حساس��یت فوقالعاده و ویژه رژیم روی افراخته
میشود.
بهخوبی به ياد دارم که روز دس��تگیری در اتاق حس��ینزاده و بعد ه��م در صحبت با تهرانی
همه در جستوجوی اطالعات و کس��ب خبر از وحید افراخته بودند .افراخته در چشم من قاتل و
ضارب مجید و مرتضی بود ،اما در چشم بازجوها او قاتل رئیسشان سرتیپ زندیپور بود.
توضيح اينكه خليل و جلي�ل دو برادر دوقلو بودند ك�ه با يك خال گردن از هم تش�خيص داده
ميشدند .از قرار معلوم پس از دستگيري خليل بود كه مرا از سلول انفرادي زندان اوين دوباره به
كميته مشترك بردند و بساط شكنجه شروع شد ،كه چرا اسامي اعضاي خانه تيمي شيخهادي را
نبرده بودي و براي نمونه نام�ي از جوهري هم به ميان نياوردي .فكر ميكردند پس از دس�تگيري
من و جوهري با هم تباني كردهايم ،ولي بدون اينكه تباني باش�د من صالح ديدم نام او را نگويم
و او هم صالح ديده بود كه خود را عضو تيم خانه ش�يخهادي نداند .خليل پس از دستگيري دوباره
به اسلام روي آورد ،پس از مدتي آزاد ش�د و ش�غل خياطي را انتخ�اب كرد .در جري�ان و پس از
پيروزي انقلاب او را در منزل پدرش مرحوم آيتاهلل دزفولي كه در همس�ايگي من�زل ما واقع در
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محله آبمنگل بود ديدم و به تازگي شنيدم كه دارفاني را وداع گفته است( .تحليل بهرام از انفجار
خيابان شيخهادي و با مقدمهاي از تقي شهرام در سايت  www.meiami.comقابل دسترسي
است ).اندكي از باقی ماجرا و اینکه از چه زمانی با مرتضی همسلول و هماتاق شدید بگويید.

چهار ـ پنج روز در س��لول با بیخبری گذشت .عصر چهارش��نبه  31اردیبهشت "تهرانی" به
سلول آمد و گفت وس��ايلت را جمع کن ،پیش مرتضی میروی .بدون چشمبند ،دستم را گرفت
و با خود به طبقه همکف و همان اتاق بهداری برد .گفت  :یک تخت براي تو کنار تخت مرتضی
ميگذاري��م .از آنجا که دیگر جايی ب��رای نگهبان در ات��اق نبود گفت :نگهبان پش��ت در اتاق
مینش��یند ،اگر کاری داش��تید بزنید به در و به او بگويید .تهرانی تأکید کرد که با اتاق روبهرويي
تماس نگیرید .در اتاق نیمه باز ماند و او رفت.
من و مرتضی درعین حال که بس��یار خوش��حال ش��دیم ،از این تغییرات غیرمنتظره بسیار
تعجب کردیم .دلیل را چند روز بعد از البهالی صحبتهای تهرانی و ديگر بازجوهاییکه به ما
سر میزدند یافتیم .جريان از این قرار بود که:

ساعت ش��شوچهل دقيقة صبح روز چهارش��نبه  31ارديبهش��ت ماه  ،1354تيم عملياتي
مجاهدين خلق به فرماندهي وحي��د افراخته ،در حوال��ي قيطريه ،اتومبيل داراي دو مستش��ار
نظامي نيروي هوايي امريكا بهنام «س��رهنگ شِ ��فِر» و «س��رهنگ ترنر» را محاصره كردند.
تاكتيك اين ترور مشابه شيوهاي بود كه در ترور «سرتيپ زنديپور» بهكار رفت و طبق تحليل
امريكاييها مختص مجاهدين خلق و از مؤثرترين ش��يوهها بود .به ای��ن ترتیب که همزمان با
كوبيدهشدن س��پر يك وانتبار به اتومبيل مورد نظر از عقب ،بالفاصله اتومبيل ديگري راه را از
جلو سد ميكرد .ضربة نخستين ،سرنش��ينان و رانندة اتومبيل هدف را دچار شوك و غافلگيري
آني ميكرد.بي آنكه فرصت تفكر و واكنش داشته باشند ،اتومبيل ديگر راه را ميبست .در اين
عمليات ،سهنفر از عوامل ترور پياده ش��دند؛ به رانندة ايراني مستشاران دستور دادند كه در كف
اتومبيل بخوابد و سپس دو مستشار را به گلوله بستند.
در ارتباط با اين ترور ،سازمان طي «اطالعية سياسي ـ نظامي شمارة  »22اعالم كرد:

در ساعت  6/40دقيقة بامداد روز چهارشنبه  31ارديبهشت 54همزمان با بازگشت شاه جنايتكار
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از مس��افرت توطئهآميزش به امريكا ،حكم اعدام انقالبي دوتن از مستشاران تجاوزكار امريكايي
در ايران« ،سرهنگ شفر» و «سرهنگ ترنر» ،توسط يك واحد از رزمندگان سازمان اجرا گرديد...

درپی تحقیقات محلی و بازجويی از راننده ایرانی مستش��اران برای س��اواک محرز ش��د که
وحید افراخته فرمانده عملیات بوده است .پس از دس��تگیری افراخته عوامل ترور به این ترتیب
مشخص شدند:
وحيد افراخته ،مسئول عمليات و تسليم كنندة راننده مستشاران؛ سيد محسن سيدخاموشي،
راننده وانت و عامل ترور (شليك) از س��مت راس��ت اتومبيل؛ محمد طاهر رحيمي ،عامل ترور
(شليك) از سمت چپ اتومبيل؛ محس��ن بطحايي ،مسئول راهبندان؛ منيژة اشرفزادة كرماني،
عالمتدهنده عمليات و مسئول مراقبت از صحنه.
این نخس��تین ترور مستش��اران امریکايی دو سال پس از ترور س��رهنگ هاوکینز در خرداد
 1352بود .سه ماه پیش از این وقتی سرتیپ زندیپوررئیس کمیته مشترک ترور شده بود ،خبر
کشتهشدن او بهصورت اعالمیهای ساده و چندخطی در البهالی اخبار دست دوم نقل شده بود،
اما ترور دو سرهنگ مستش��اری امریکا با کیفی انبوه از اطالعات و اسرار نظامی ،بهسرعت در
صدر اخبار جهان قرار گرفته و ضربه بزرگی به رژیم شاه بود.
من و مرتضی ،میدانستیم که هدف از این عملیات چیز دیگری است و پرچمدار میخواهد به
کمک عملیات نظامی چشمگیر برای خود حقانیت بخرد و دهان مخالفین داخل و خارج سازمان
را ببندد ،بهاصطالح امروزی میخواس��ت ب��ا «عملدرمانی» از موضع ق��درت اعالم مواضع
ایدئولوژیک کند .ما میدانس��تیم که این عملیات برای سرپوش گذاش��تن بر قتل مجید است.
س��اواک كه پيش از اين از طریق بازجويی از خلی��ل فقیهدزفولی فهمیده ب��ود افراخته فرمانده
عملیات زندیپور بوده پس از ترور مستش��اران نظامی بیش از پیش روی او و س��ازمان حساس
شد .هماتاقکردن من و مرتضی به امید استفاده از ما بود.
پس از اينكه با مرتضي هماتاق شديد چه حوادثي پيش آمد؟

پس از اطمین��ان از عدموجود میکروفن مخف��ی ،مرتضی با احتیاط ش��روع به صحبت کرد
و ماجرای ترور خود را برایم توضیح داد .ش��رح ماجرا از این قرار اس��ت :در س��اعت  6بعدازظهر

پس از فاجعه

279

اردیبهش��ت  1354مرتضی صمدیهلباف در خیاب��ان گرگان با وحید افراخت��ه مالقات میکند.
مرتض��ی میخواهد براس��اس قرار قبل��یاش با من ،بهس��وي پايی��ن حرکت کن��د و از مقابل
قهوهخانهای که م��ن در آنجا بودم ،عبور کن��د .افراخته مخالفت ک��رده و میگوید قرار دیگری
دارم که باید بروم و خیلی وقت ندارم .افراخته س��عی میکند موضوع ق��رار خودش با مرتضی را
کماهمیت جلوه دهد .مرتضی باوجود میل باطنی همراه وحید به خیابان س��لمان فارس��ی وارد
شد .طرح عملیات ،مش��ابه ترور مجید ش��ریفواقفی بود به این ترتیب که افراخته و مرتضی از
انتهای یک کوچه خلوت وارد ش��وند و در انتهای دیگر کوچه کسی از روبهرو وارد شود و شلیک
کند و سپس با ماشینی که درپشت دیوار کوچه پارک شده جنازه را ببرند.
پس از ورود به کوچه قتلگاه و طی مس��افتی کوتاه ،مرتضی مشاهده میکند که در فاصله 50
متری ،یکنفر از کوچه متقاطع خیابان س��لمان فارسی بهسوی آنها سرک میکشد .بیخبری
از وضعیت مجید و هوشیاری ویژه مرتضی باعث میشود تا او به افراخته بگوید:
"باید زودتر اینجا را ترک کنیم ،چون فکر میکنم منطقه پلیس��ی اس��ت ".افراخته میگوید:
"تو بیخودی ش��کاک ش��دهای ،من که احس��اس نمیکنم ".چند قدم دیگ��ر ،مرتضی تکرار
میکند" :من حتم دارم که وضع منطقه عادی نیس��ت؛ بیا برگردیم ".افراخته باز هم پاسخ منفی
میدهد .در این موقع مرتض��ی میگوید" :م��ن برمیگردم" و در جهت خالف مس��یر حرکت
برمیگردد .افراخته وقتي میبیند طرح ممكن اس��ت شکس��ت بخورد و مرتضی هنوز به نبش
اصلی کوچه و محل اصلی ترورنرس��یده برمیگردد .افراخته ازس��ویی میدان��د اگر اجازه دهد
مرتضی برود ،فردا ماجرای ترور مجید و جنایاتش��ان آش��كار میش��ود ،بنابراین اسلحه خود را
کشیده و بهسوي صمدیه دوگلوله شلیک میکند ،گلوله اول به فک و صورت مرتضی میخورد
و گلوله دوم به ش��کم او .مرتضی در عین زخمیش��دن اسلحهاش را کش��یده و شلیک میکند.
شلیک مرتضی تعادل صحنه را به هم زده و افراخته از روبهرو فرار میکند.
بعدها و پس از دس��تگیری افراخته معلوم ش��د که تیم ترور عبارت بوده از :افراخته فرمانده،
حس��ین س��یاهکاله ضارب اول که چون دس��ت او در همان روز در ماجرای س��وزاندن جس��د
شریفواقفی سوخته بود نمیتواند در عملیات ش��رکت کند و بهجای او مهدی موسوی قمی از
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شاخه شهرام جایگزین میشود .منیژه اش��رفزاده عالمتدهنده و محمد طاهر رحیمی راننده
اتومبیل عملیات بود که اتومبیل ترور متعلق به س��یفاهلل کاظمیان ،بازاری هوادار س��ازمان و
مرتبط با گروه ما بود که البته خود او از این ماجرا خبر نداشت.
پس از ف��رار افراخته و تیم ت��رور ،مرتضی زخم��ی و خونین برجای میمان��د .به کمک یک
وانتبار خود را به منزل برادرش میرس��اند ،آنها نات��وان از کمک به او ،مرتض��ی را تا جلوی
بیمارستان س��ینا میبرند ،در آنجا مرتضی وانمود میکند که در دعوا چاقو خورده و زخمی شده
اس��ت .دو گلوله خورده بود که هر دو از بدن او خارج ش��ده بودند .او نمیدانست که زخم خنجر
نارفیقان با زخم کاردهای معمولی فرق دارد .با مش��اهده زخمهای ناش��ی از گلوله به کالنتری
محل و از آنج��ا به کمیته گزارش میش��ود .مأموران کمیته در محل حاضر ش��ده مرتضی را به
بیمارستان شهربانی و بخش مخصوص مداوای چریکهای زخمی و دستگیر شده میبرند.
مرتضی برایم تعریف کرد که ابتدا او خود را به بیهوش��ی میزند تا وقتکش��ی کند .دو تا سه
روز ای��ن کار را با موفقیت انجام میدهد ،اما بیش از این دیگر نمیتوانس��ته .از روز س��وم ،روی
تخت بیمارستان شهربانی بازجويی از مرتضی ،البته بدون ضرب و شتم شروع میشود .درآنجا
مرتضی خود را هوادار س��ادهای معرفی میکند که چون نمیخواسته با سازمان فعالیت کند و با
عقایدشان موافق نبوده قصد کشتن او را داشتهاند.
هویت مرتضی با وجود آنکه از س��الها پیش در خانههای تیمی س��ازمان بود برای ساواک لو
نرفته بود .او جزء فهرست افراد لو رفته و متواری ساواک نبود ،بنابراین محمل اولیهاش میتوانست
مناسب باشد .اما همانطورکه پیش از این گفتم ،جلد اسلحهای که به کمر مرتضی بود مسئلهساز
شد .ساواک با مشاهده جلد اسحله و تش��خیص نوع سالح (رولور اس��پرینگ فيلد) میفهمد که
موقعیت او باالتر از موقعیت یک هوادار ساده است ،اما به هر حال قادر به فشار جسمی بر او نبودند.
به س��اواک گزارش رس��یده بود که در ظهر هم��ان روز در کوچه آبمن��گل حوالی خیابان
ادیبالممالك نیز کس��ی را کش��ته و جس��دش را بردهاند و اعالم کردهاند که مأموران ساواک
هس��تند .نارنجک کمری مجی��د ش��ریفواقفی در مح��ل بهجای مان��ده و س��اواک که نوع
نارنجکهای ساخت ما را میش��ناخت ،با کنار هم چیدن دو ماجرا متوجه تصفیه خونین درون
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سازمانی شده بود ،اما به ابعاد آن واقف نبود.
مرتضی تا پنج روز خود را به بیهوش��ی و نیمهبیهوش��ی میزند و از پاس��خهای مش��خص
خودداری میکند ،اما از روز ششم مجبور به صحبت میشود.
وقتي مرا از زن�دان اوين به زندان كميت�ه بردند از هويت مرتضي صمديهلباف اطالع داش�تند،
چرا كه مرتضي و فردي بانام مس�تعار «عبداهلل» در يك خانه تيمي بودند و بهدنبال تخليه پس از
دستگيري من در آن خانه كارت صمديهلباف پيدا ش�د و من مجبور شدم آن خانه تيمي را اعتراف
كنم و خانه تيمي پيش�ين ما هم ك�ه با صمديه و انتظ�ار مهدي (محمدتقي و مصطف�ي) در خيابان
شهباز ( 17ش�هريور كنوني) داش�تيم توس�ط من گفته ش�د ،حال نميدانم كه اين زمان پيش از
دستگيري صمديه بود يا پس از آن.

همینجا الزم اس��ت توضیح دهم که مطابق ضوابط س��ازمانی و چریکی ،ف��رد باید حداقل
 12ساعت و بهتر است  24س��اعت مقاومت کرده و خانهها و قرارهای س��ازمانی را لو ندهد .او
باید با مقاومت یا کلک این مدت را بسوزاند تا افراد س��اکن خانه بتوانند محل را تخلیه و منطقه
را ترک کنند و پس از این مدت فرد مجاز اس��ت اطالعات س��وخته را لو بده��د .مرتضی پس از
گذشت  5روز ابتدا نشاني خانه خیابان ترقی و س��پس خانه خیابان صفا را میدهد .خانه خیابان
ترقی از مدتها پیش تخلیه ش��ده و معلوم بود که کام ً
ال س��وخته و خالی از سکنه است ،اما خانه
خیابان صفا همان اتاق تکی من بود .مأمورین شش روز پس از دستگیری مرتضی به اتاق تکی
من مراجعه کرده و متوجه میشوند من تا ش��ب پیش در آنجا بودهام .آنها به تطمیع صاحبخانه
پرداخته و آنطورکه بعداً شنیدم مبلغ بسیار هنگفتی را به آنان وعده میدهند .من چهار روز پس
(((
از مراجعه مأموران برای تخلیه خانه میروم که در اثر همکاری صاحبخانه دستگیر میشوم.

 - 1بد نیس��ت در اینجا گریزی به چند س��ال بعد بزنم .زمانیکه در دیماه  1357و در روزهای انقالب من از زندان آزاد
ش��دم بس��یار مش��تاق بودم که به آن خانه بروم و با صاحبخانه صحبت کنم ،هیچ کینهای از آنها نداش��تم ،بیشتر دلم
برایشان میسوخت و می خواستم کمی با آنها صحبت کنم .پس از 22بهمن بود که به دیدن صاحبخانه رفتم ،در زدم،
در را باز کردند ،اما کس��ان دیگری بودند .خود را معرفی کردم و گفتم من همان کس��ی هستم که چند سال پیش در این
خانه اتاق داشتم و ماجرا را شرح دادم .برای اینکه نترسند گفتم آمدهام بگویم من آنها را مقصر نمیدانم .با خوشرويی
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مرتضی با یک اشتباه محاسبه برای حفظ خانه بس��یار مهم و پایگاهی خیابان منوچهری که
در آن اسلحه ،مهمات ،بیسیمهای شنود س��اواک و مدارک بسیاری را جمعآوری کرده بودیم،
نشاني خانه تکی من واقع در خیابان صفا را میدهد ،با این محاسبه که من با گذشت چند روز از
ماجرا با خبرشده و به آن خانه تردد نخواهم کرد .محاسبهای که در شرايط عادی مبارزه چریکی
درست بود ،ولی در شرایط بس��یار ویژه ما ،همراه با بیتوجهی من نس��بت به عالئم مشکوک،
باعث دستگیری من شد.
پیش از این از عملیات ترور مستش�اران باعنوان"عمل درمانی" برای بس�تن دهان مخالفان
در داخل و خارج س�ازمان گفتید .میدانیم که پس از کش�تن و س�وزاندن مجید و ت�رور مرتضی
ارتباط شما با شماری از افراد گروه خودتان ازجمله با علی خداییصفت قطع شد .اطالعات بعدی
حاکیست که دو روز پس از آن حادثه ،یعنی  18اردیبهشت  ،1354تیمهای عملیاتی سازمان باز
هم تحت پوش�ش مأموران س�اواک به خانه علی خداییصفت یورش برده ،او را دستگیر کرده و
برای بازجویی با خود بردهاند.

ماش��ین ترور که به راه افتاد دیگر دوست و دش��من نمیشناسد ،در يك چش��م به هم زدن
دوستان به دشمنان تبدیل میش��وند و مهدورالدم .اس��تبداد ،خواه درون یک سازمان ،خواه در
یک نظام و حکومت ،تنوع و اختالفنظر را برنمیتابد .هرنوع تنوع و اختالفنظری را دش��منی
و براندازی میبیند و تهدیدی برای موجودیت لرزان خود .س��کوت گورس��تان و اطاعت مطلق
و بیچون و چرا ،ایدهآل و رؤیای ـ البته دس��تنیافتنی ـ همه مس��تبدان و دیکتاتورهاس��ت .در
بفرما زدند .اتاق سابق من مسکونی بود .از مستأجر اجازه گرفتم داخل شوم و او هم موافقت کرد .در و دیوار خانه و اتاق پر
از خاطره بود .در اتاقی که دستگیر شده بودم نشستم و از قضا برایم چای آوردند .نمیدانید چه لذتی داشت .در يك چشم
به هم زدن خانه پر از جمعیت شد .در محله پیچیده بود که زندانی سیاسیاي که چند سال پیش دستگیر شده آمده است.
یکی از اهالی محل گفت :ما همه فکر میکردیم شما کشته شدهاید .هريک س��ؤالی میکردند؛ یکی از شکنجه پرسید
و دیگری از ...من از صاحبخانه پرس��یدم ،یکی گفت :آنها از این محل رفتند .گفتم مغازهای در همین نزدیکی داشتند.
گفت :وقتی شما را دس��تگیر کردند ،همه اهالی محل فهمیدند که آنها با س��اواک همکاری کردهاند ،اما کسی جرأت
نداشت چیزی بگوید .انقالب که شروع شد همه طردشان کردند .یکشب هم مغازهشان را آتش زدند .آنها هم خانه را
فروخته و از اینجا رفتند .راستش از آتشزدن مغازهشان اندوهگین شدم و از ندیدنشان غمگین.

283

پس از فاجعه

سازمان تحت س��لطه ش��هرام وآرام نیز همین وضعیت برقرارس��ت ،گرچه ادعاهای تکاملی و
پرولتریش��ان گوش فلک را کر کرده بود ،گرچه با کش��تن مجید و ترور مرتضی توانسته بودند
حرکت ما را درنطفه خفه کنند ،اما از درون متزلزل ،ناتوان و هراسان بودند.
ماجرای هجوم ب��ه خانه عل��ی خداییصفت ،دس��تگیری و بازجوی��ی از او پ��ردهای از این
ماجراس��ت .من با واس��طه مرتضی صمدیه با علی خداییصفت در ارتباط بودم .او عضو علنی
سازمان ،رابط گروه ما با زندانیان سیاس��ی تازه آزادش��ده و دارای امکانات گسترده اجتماعی و
دانش��جویی بود ،بهطوریکه بهرام آرام او را "چهارراه جناحها در دانش��گاه" مینامید .علی در
ش��اخه بهرام آرام بود و مدتها در مقابل تغیی��ر ایدئولوژی مقاومت ک��رد .مقاومت فردی او به
جایی نرسید و در مواردی دچار ابهامات و تردیدهایی ش��د تا اینکه از طریق محسن سیاهکاله
در ارتباط مس��تقیم با ما (مجید ،مرتضی و من) قرار گرفت .او پس از اط�لاع از جریان ما اعالم

آمادگی و همبستگی کرد .بقیه ماجرا را از نوشته خود او بخوانیم:
" ...در پاییز  53بهرام آرام دو اس��لحه کمری و یک نارنجک و تعدادی فش��نگ را به من داد
تا نگهداری کنم.من هم آنه��ا را پیش "ر"(رس��ول مرصوصی) گذاش��تم و او آنها را در یک
جاس��ازی حفظ میکرد .البته وقتی با مجید تماس داش��تم ،مجید گفت که اینها را نمیخواهد
به بهرام برگردانی .تا اینکه در اس��فندماه یک بار"ح"(حس��ن نظامالملک��ی) را بهدنبال آنها
فرستادند که با مجید صحبت کردم .گفت" :ببر بده( ".مثل اینکه میدانست برای یک مصرف
عملیاتی میخواهند )...ولی اتفاق ًا به علت اینکه دس��ت (ر) در کارگاه دانش��کده شکسته بود و
بیرونآوردن آنها از جاس��ازی کار داش��ت ،گفتم "فردا حاضر نمیش��ود ،پس فردا تلفن بزن.
خوب بود چند روز پيش اطالع میدادید "...او اصرار داشت که فوری نياز داریم ،من گفتم" فردا
تلفن بزن" و خودم هم رفتم که به هر وس��یله ش��ده آن را حاضر کنم ،ولی بعداً دیگر خود آنها
تلفن نزدند و با من تماس نگرفتند.
این جریان گذش��ت تا اینکه وقتی در اردیبهش��ت  1354جریان ارتب��اط مجید برای آنها
(((

 - 1ر.ك :تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستهای چپنما ،صفحات  234تا .224
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روشن ش��د ،آنها به انبار اسلحه نزد س��یفاهلل کاظمیان س��ر میزنند و میبینند که اسلحهها
را مرتضی صمدیه برده اس��ت .احتمال میدهند که من هم در ارتباط با مجید و مرتضی باش��م،
بخصوص که سابقه اسفند گذشته که اسلحهها زود آماده نش��ده بود ،هم وجود داشت و اینکه
احتما ًال میخواهم اسلحهها را دیگر به آنها ندهم.
خداییصفت مینویس��د ..." :بهرام بعداً تعریف کرد میخواس��تند در مسیر من کمین کنند و
سپس با ماش��ین جلوي من بپیچند و بهعنوان گشتی ساواک مرا دس��تگیر کنند ...بعداً تصمیم
میگیرن��د در کنار در خانه بایس��تند و وقتی من خارج ش��دم بهعنوان پلیس دس��تگیرم کنند...
پنجشنبه  18اردیبهش��ت ،صبح زود با یک پیکان س��فید رنگ با  4سرنش��ین به جلوي خانه ما
میآیند ...صبح زود خواهرم میخواس��ت از خانه خارج ش��ود که میبیند دو نفر در کنار در خانه
ایس��تادهاند ،به داخل خانه برمیگردد و به من میگوید ....میخواستم بروم ببینم چه خبر است
که یکباره دو نفر وارد خانه ش��دند [بعداً فهمیدم آنها افراخته و طاه��ر رحیمی بودهاند] یکی
از آنها دس��ت مرا گرفت و گفت" :آق��ای فالنی! ی��ک بازجویی مختصر در رابطه با مس��ائل
دانشجویی است و عینک را به چشم من زد ...مادرم که آنجا ایس��تاده بود ناگهان فریاد زد":آقا
چکار میکنید؟!" و من که شک زیادی داشتم که آنها پلیس باشند عینک را از چشم انداختم و
گفتم" :آقا کارتتان را نشان دهید" ،که یک مشت محکم به پشت گردنم زدند و مثل ساواکیها
شروع به فحاشی کردند .میخواستند مرا به زور بهس��وي ماشین ببرند .آنها میکشیدند و من
نمیرفتم .در این کش��مکش مردم محل جمع شدند و چون ما را میش��ناختند و فکر میکردند
دعوایمان شده ممکن بود دخالت کنند .من یکباره احساس کردم که اوضاع ناجور است و گفتم
که میآیم ،رفتم و سوار ماشین شدم .مرا در صندلی عقب روی کف ماشین نشاندند و یک بارانی
روی سرم کش��یدند ...در بین راه فیلمهایی میآمدند که خود را بهعنوان پلیس جلوه دهند مث ً
ال
یکی از آنها میگفت" :با بیسیم به پایگاه شماره  4اطالع بده ،بگو االن میآوریمش و "...من
البته فهمیده بودم که اینها پلیس نیستند چون طرز کار پلیس به این شکل نیست.
پس از طی مس��یری اتومبیل آنها متوقف ش��د .مرا به داخل خانهای بردن��د .وارد یک اتاق
بزرگ شدیم که در انتها اتاق کوچکتری بهوس��یله یک دیوار چوبی از آن جدا میشد .مرا به آن
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اتاق کوچک سلولمانند بردند و روی یک صندلی نشاندند .پاهایم را به پایههای صندلی بستند
و دستهایم را از پشت دستبند زدند ...یک رادیو آورده و صدای آن را تا آخر بلند کردند.
مرا یک س��اعت در این حالت ره��ا کردند .زماني که م��را به صندلی میبس��تند باز هم فیلم
میآمدند .یکی به ديگري میگفت :به آقا خب��ر دادهای ،بعد به من میگفت صبر کن آقای دکتر
بیاید آنگاه میفهمی ...یک س��اعتی در همان حالت بودم .کمکم دس��تهایم باد کرده و درد
گرفته ب��ود ...داد زدم کجايید؟ یکباره وارد اتاق ش��دند و صندلی را هل دادن��د تا نزدیک دیوار
جلو بردند ،بهطوریکه روی من به دیوار بود .در این هنگام بهرام عینک دودی را از چش��م من
برداشت و گفت حاال ما را شناختی؟
گفتم :پيشتر شناخته بودم.
گفت :ببین چکار کردهای که یک سازمان انقالبی باید تو را دستگیر کند.
بهرام گفت :اسلحه را به كی دادی؟
گفتم :به چه کسی میخواستی بدهم؟سر جایشان است بروید و بردارید .میشد این موضوع
را بدون این کارها از من بپرسید .قرار بگذارید با هم صحبت کنیم.
بهرام گفت :ما از کجا میدانس��تیم؟ گفتم اگر بگويیم ممکن است اسلحهها را برداری و فرار
کنی .حاال هم که طوری نش��ده ،فوقش میفهمیم که اش��تباه کردهایم .رابط��ه ما مثل اولش
میشود چیزی پیش نمیآید.
افراخته که در پشت س��رم بود گفت :اعاده حیثیت میش��وی همانطورکه در روسیه اعاده
حیثیت میشوند.
من در حالی که خیلی ناراحت بودم گفتم" :نمیدانم گریه کنم یا بخندم".
بهرام گفت" :باید گریه کنی"
گفتم :آره برای سرنوشت مردم بیچاره.
بعد گفت :تو قراری نداشتهای؟
گفتم :چه قراری؟ مگر نمیدانی که مدتی است با هم رابطه نداریم.
گفت :نه منظورم با شخص دیگری است.
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گفتم :نه چه شخصی؟
گفت :اسلحهها را قرار نبود به کسی بدهی؟
گفتم :نه.
گفت :چرا پش��ت س��ر س��ازمان بدگویی میکن��ی و میگویی مارکسیس��ت ش��دهاند .بعد
صحبتهای زیادی کرد که با تحقیر و تهدید و تشویق توأم بود.
در جواب گفتم :همانطورکه برایت نوشتم من هرگز اهل کار نیستم.
باز لحن تهدیدآمیز به خود گرفت ...ما میبینیم به ما که میرس��ی میگویی نمیخواهم کار
کنم ،ولی در دانش��کده به بچههای دیگر که میرس��ی فعالی و میخواه��ی کار کنی .خالصه
بگویم تو فقط دو راه داری یا باید اص ً
ال کار سیاس��ی را کنار بگذاری ،بروی دنبال زندگی و درس
و عش��قت ،یا اینکه اگر میخواهی کار سیاسی بکنی باید در رابطه با س��ازمان باشد؛ غیر از این
راهی نداری و بار دیگر هم با زبان دیگری با هم صحبت خواهیم کرد".
در بازجویی خداییصفت چنین میخوانیم" :پیش از اینکه محس��ن سیاهکاله دستگیر شود
من نامهای برای جواد (بهرام آرام) نوشتم و درآن گفتم که من دیگر با شما نمیخواهم کار کنم
و اص ً
ال به خاطر اینکه دیگر نه ب��ه مذهب معتقدم و نه به آنچه ش��ما میگویی دیگر نمیتوانم
کار کنم و آن را توس��ط حسین سیاهکاله برای جواد (بهرام آرام) فرس��تادم ...بحث اصلی ما چه
با اکبر و چه با کاظم و کریم که چنانچه بعداً فهمیدم مجید ش��ریفواقفی ،مرتضی صمدیهلباف
و سعید شاهسوندی بودند بر سر آگاهکردن کس��انی بود که از زندان آزاد شده بودند و گروه قصد
داشت آنها را مخفی کند ...و پس از آنکه آنها را مخفی کرد به هر نحو که ممکن بود یا آنها
را به سمت مارکسیسم بکشاند و یا اینکه به پوچی بیندازند ،بهطوری که دیگر بههیچچیز معتقد
نباشند آن وقت با خیال راحت جریان مارکسیستشدن گروه را اعالم کنند".
آرام ،انفعال و حت��ی پوچی را بر مب��ارزهای که تحت امر و تحت س��لطه آنها نباش��د ارجح
میداند .در آینده درباره گسترش پوچگرایی در میان کس��انیکه تغییر عقیده داده و بهاصطالح
مارکسیست ش��ده بودند و پيامد زیانبار آن که در یک مورد به بهای جان خود بهرام هم تمام شد
بیشتر صحبت خواهیم کرد.
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علی خداییصفت بعدها در اثر خیانت افراخته و ضعف مفرط محس��ن خاموش��ی دس��تگیر
شد .جالب اینجاس��ت که افراخته هم در بیرون زندان و در قالب چریک به بازجویی ،ترور و قتل
همرزمان خود میپرداخت و هم به فاصله کمی پس از دس��تگیری ،در کمیته مش��ترک نقش
بازجو را بازی میکرد.
اجازه دهید بقی�ه ماجراهای زندان ت�ا پيش از دس�تگیری افراخته و حوادث پ�س از آن را در
گفتوگوی دیگری پی بگیریم.
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با یار در سلول
سرنوشت رقتبار جریانی «فرصتطلب» که به «خیانت» انجامید
درگفتوگوی پیش�ین از دستگیری خودتان و س�پس هماتاق ش�دن با مرتضی صمدیهلباف
در پی ت�رور س�رهنگهای امریکايی گفتید ،ضمن�اً تحلیل خود درب�اره هدف اصل�ی عملیات را با
عبارت "عمل درمان�ی" بیان کرده و گفتی�د که هدف اصل�ی عملیات مذکور ،اعلام تغییر مواضع
ایدئولوژیکی از موضع قدرت و با پش�توانه عملیات نظامی بود .در اين ش�ماره س�یر حوادث را از
ترورمستشاران امریکایی پی ميگیریم.

در استراتژی نظامی سازمان مجاهدین ،عملیات ضد امریکایی و به عبارتی ضد امپریالیستی
جای ویژهای داش��ت .از دید طراحان اس��تراتژی س��ازمان ،وابس��تگی همه جانبه رژیم شاه به
امپریالیزم ،یکی از نقاط ضعف و به اصطالح پاشنه آشیلهای رژیم بود .حضور انبوه مستشاران
نظامی امریکایی با مصونیتهای قضایی نش��انه آشکاری از این وابس��تگی و بویژه وابستگی
نظامی حکومت شاه به امپریالیزم امریکا به شمار میرفت.
از این دید ،تشکیالت مستشاری نظامی امریکا یکی از اهداف اصلی به شمار میرفت .عمل
علیه مستش��اران نظامی و امنیتی امریکایی از جهتی به نحو ملموس و عینی ،وابس��تگی رژیم
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به قدرتهای خارجی را به تودهها نش��ان میداد و از جهت دیگرچنان عملیاتی ،انعکاس وسیع
سیاسی ـ تبليغاتی بویژه در سطح بینالمللی داشت و رژیم قادر به پردهپوشی عملیات و "توطئه
سکوت" در برابر آن نبود.
عملیات انفجاری سال  51علیه ژنرال هارولد پرایس نفر دوم اداره مستشاری امریکا ،درست
در روز دیدار نیکسون از ایران و بعدها ترور کلنل هاوکینز ،سرهنگ مستشاری امریکا در ایران،
در این رابطه تعریف میشد .اما این بار هدف چیز دیگری بود.
چرا؟

میدانیم که "عمل نظامی" باید تابع "اس��تراتژی" کلی و مرحلهای یک س��ازمان باشد و نه
برعکس و همچنین میدانی��م که "عمل نظامی" ب��ه مثابه یک اقدام بیرونی باید متناس��ب با
وضعیت و توان درونی هر گروه و سازمانی باشد ،یعنی باید متناسب با توان دفاع متقابل و تحمل
واكنشها و ضربات احتمال��ی رژیم باش��د .در تاریخچه گروههای قبل از س��ازمان مجاهدین
خوانده بودیم که یکی از نقاط ضعف اصلی و یکی از دالیلی که باعث وارد آمدن ضربات مهلک
به آنها ش��د همین عدم تناس��ب میان واقعیت مادی آنها ،یعنی توان تشکیالتی ـ عملیاتی از
یک سو و ادعاها وتبلیغاتشان از سوی دیگر بوده است.
چه بسیار گروههایی که با دادن اعالمیههای نامتناسب با توان واقعیشان ،باعث بزرگنمایی
و درنتیجه تحریک س��اواک علیه خود شدند و س��اواک آنها را بس��یار بزرگتر از آنی که بودند
ارزیابی کرد و با نیرویی بس��یار بیش��تر از توان تحمل آن گروه با وی مواجه شد .نتیجه مرگبار و
اس��فبار هم در تمام این موارد پیش روی ما بود .در چنان مواردی ،وقت��ی در اتاقهای بازجویی
حکومت نظامی و یا اطالعات ش��هربانی و س��اواک ،اعضا با واقعیت وجودی گروه خود مواجه
میش��دند کمترین نتیجه آن هجوم بیانگیزگی و بیاعتمادی به کل مبارزه و مبارزین بود که
این به نوبه خود نتایج اسفبار دیگری را باعث میشد.
به خاطر دانستن این موارد و مطالعه در سرنوشت گرو ههای پیشین بود که سازمان مجاهدین
تحت رهبری حنی 
فنژاد و سعید محس��ن به جای اصرار بر "شکل" ،بر "محتوا" و انسجام درونی
و هم هجانبه آن تأکید داش��ت .به این دلیل با وجود گرو ههای کوچکی که نا مهای پرطمطراق بر
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خود گذاشته بودند" ،تشکیالت" تا زمانی که در اثرضربه شهریور  ،1350لو نرفته بود برای خود"
نام"ی انتخاب نکرد .در محاورات داخل��ی میان اعضا در ابتدا لفظ "جمع" به کار برده م 
یش��د و
بعدها که تعداد افراد "جمع" به بیش از صد نفردر شهرهای تهران ،تبریز ،مشهد ،شیراز و اصفهان
رسید ،تشکیالت تنها با نام " س��ازمان" مطرح شد .نام "س��ازمان مجاهدین خلق ایران" بعد از
ضربه شهریور و توسط رهبران وکادرهای زندانی تصویب و به بیرون اطالع داده شد .آرم سازمان
هم که تبلور آن نام است دستاورد رضا رضايی بعد از فرار او از زندان است.
همچنین خوب بیاد دارم که حنیفنژاد در پاس��خ کسانی که خواستار عمل مسلحانه زودرس
بودند مکرراً با اشاره انگشت به سرخویش گوش��زد میکرد که "ابتدا باید مغز [اندیشه] را مسلح
کرد و سپس دستها را" و بعد هم میافزود":دس��تی که قبل از مسلح شدن اندیشه مسلح شود
چه بسا که بر مغز خود شلیک کند" .
حال بیش از سه س��ال از زمانی که او روی در نقاب خاک کش��یده نمیگذشت که جانشینان
ناخلفاش ،عمل مسلحانه را وسیله اعمال "سلطه" میخواهند و بر مغز و قلب کسانی که با این
"سلطهگری"مخالفاند ش��لیک میکنند .کمی و تنها کمی دیگر باید صبر کرد تا شلیک به مغز
خویش را هم از اینان شاهد باشیم.
مقصودتان خودکشی بهرام است؟

بله و البته اقدامی که به متالشی شدن س��ازمان ما و بعد هم تشکیالت خودشان انجاميد .اما
ابتدا اجازه میخواهم ادامه بحث را پیگیری کنیم و سپس اگر فرصت شد در همین گفتگو و در
غیر این صورت در نوبت بعدی به مورد بهرام آرام هم بپردازیم.
هنگامی که س��ازمان در درون خود با ش��دیدترین بحران تاریخ حیاتش روبهروست و رسم ًا
"مبارزه ایدئولوژیک درونی را مبرمترین وظیفه س��ازمانی" تعریف میکند ،زمانی که س��ازمان
در حال تصفیه خونین درونی عضو مرکزیت و ش��ماری از کادرهاس��ت ،به نح��وی بنا به تأکید
بیانیه اعالم مواضع" بیش از  50درصد کادرها تصفیه ش��دهاند(((".وقتی که سازمان شماری از
 ...« - 1مجموع ًا در تمام طـول دوس��ال «مبارزه ایدئولوژیک» قریب پنجاه درصد از کادرها مورد تصفیه قرار گرفته و
بسیاری از کادرها از مواضع مسئول تا کس��ب صالحیتهای الزم کنار گذارده شدند» (بیانیه اعالم مواضع ،ص  ،5ذیل
عنوان مقاومتها ،مشکالت و موانع راه).
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اعضای خود را که دچار "بحران هویت" و بحران ایدئولوژیکی شدهاند یا به کارگری فرستاده یا
به امان خدا رها کرده است ،در چنان شرایطی پرواضح است که عملیات پرسروصدا و چشمگیر
نظیر ترور سرتیپ زندیپور رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری و به دنبال آن ترور مستشاران
امریکایی نمیتوان��د برآمده از ضرورت مرحلهای و اس��تراتژیک مبارزه باش��د ،چنان اقداماتی
اساس ًا برای پوش��اندن مشکالت و از همگس��یختگیهای درونی و درواقع نوعی " دوپینگ " از
نوع نظامی است که من آن را " عمل درمانی" مینامم؛ تزریق ماده انرژیزا و افیونی به کالبدی
در حال تالشی و از هم گسیخته است جهت سرپا ماندن و ادای زندهها را درآوردن.
فاجعهای که قتل مجید و ترور مرتضی پرده خونینی از آن بود ،چهره دیگری هم داش��ت که
هم توسط رژیم شاه و هم توسط ش��ماری از نیروهای بعد از انقالب مورد سوءاستفاده تبلیغاتی
قرار گرفت وکمتر به طور اصولی بدان توجه شد؛ فروپاش��ی "بنیان"های سیاسی ،تشکیالتی،
اعتقادی و حتی اخالقی در درون سازمانی که زمانی به داشتن تمام اینها شهره و مفتخر بود.
ایمان و وفاداری به اصول و ارزشها تا بن اس��تخوان ،ف��داکاری در راه آرمان و یاران ،خود
را فدای جمع وآرمان کردن ،سادهزیس��تی ،تواضع و منزه بودن اخالق��ی در تمامی زمینههای
ش��خصی و اجتماعی ،همگی از مش��خصات و ویژگیهای اعضای س��ازمان بود که دوست و
دشمن بدان معترف بودند.
حمله بیرحمان��ه ،غیرمنصفانه و از هم��ه مهمتر غیرمس��ئوالنه ب��ه "بنیان"هایی که این
ارزشها از آنها برمیخاست ،آن هم در شرایطی که فرد در ش��رایط زندگی مخفی ومنقطع از
روابط اجتماعی اس��ت ،در میان عدهای باعث تظاهر و ریا و فرصتطلبی و همس��ويی با جریان
حاکم و در میان ش��ماری دیگر باعث فروپاش��ی ارزشها بدون امکان جایگزینی شد ،پوچی و
سردرگمی از نتایج زیانبار این رفتار بود.
فروپاشی" ،بنیان"هاي خود را در وجوه گوناگون زیر نشان میدهد:
1ـ بیانگیزه شدن شماری از اعضا
2ـ حاکمیت روحیه ماجراجویی که با آدمکشیهای مافیایی فاصله چندانی نداشت
3ـ حاکم شدن روحیه فرصتطلبی در عدهای و خود را همرنگ جماعت(بخوانید پرچمدار)
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نشان دادن
4ـ تالش برای حفظ مواضع تشکیالتی به هروسیله ممکن
5ـ رشد فرهنگ رفاه و مصرفگرایی در سازمان چریکی
6ـ ضدیت با ارزشها و س��نتهای رایج در می��ان مردم تحت عنوان مبارزه با دگماتیس��م
مذهبی
7ـ رواج بیاخالقـــ��ی ودرمــــواردی بیبن��د وباری تحت عنوان "مبارزه با ایدهآلیس��م
مذهبی"
8ـ رشد فرهنگ ریا و دروغ در سازمانی که س��نگ بنایش بر صداقت و اعتماد برادرانه استوار
بود
9ـ ترویج و حاکمیت مارکسیسم عامیانه
اینها شمهای از عوارض گوناگون بیماری درون س��ازمانی است؛ بیماریای که بر بستری از
ضعفهای تشکیالتی ،استراتژیک و ایدئولوژیک شروع شد ،ضربه شهریور  50و از دست رفتن
قریب به اتفاق کادرهای رهبری زمینهساز آن ش��د و حضور محمدتقی شهرام در رهبری ،آن را
به فعلیت درآورد.
به نظر من بیماری از یک نفر شروع شد ،و او با آلودن سرچشمه(به دست گرفتن رهبری) و از
موضع رهبری اعمال نفوذ کردن یکی پس از دیگری ،دیگران را آلوده کرد و نتایج فاجعه بارش
را کمی بعد از آن با تصفیههای خونین نشان داد.
اشتباه نشود! مقصود من از "بیماری" صرف مارکسیست ش��دن تقی شهرام و حتی دیگران
نیس��ت ،او نیز مانند هرکس دیگری در این جهان مجاز به تغییر عقیده و تغییر مواضع سیاس��ی
و ایدئولوژیکی بود .او حتی میتوانس��ت درباره چنان تغییری تبلیغ هم بکند و گروه و س��ازمان
خاص خود را هم بهوجود بیاورد.
مشکل از آن جا آغاز شد که "پرچمدار" چنان تغییری را به نادرست کشفی تاریخی دانست و
نادرستتر از آن خواست این به اصطالح کشف را با استفاده از "زور تشکیالتی" و بعداً هم "زور
گلوله وسالح" در مغز و اندیشه ما فروکند.
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نتیجه چنان تح��ول غیرمنطقی و غیرطبیعی پیدا ش��دن موج��ودات "ناقصالخلقه"ای بود
که نه مس��لمان بودند و نه مارکسیس��ت .آن وقت پرچمدار چنین افرادی را ب��ه عملیات نظامی
ماجراجویانه میفرس��تد بدون این که اینان کمترین س��نخیت و توجیه تئوریک ،استراتژیک و
ایدئولوژیک برای کار خود داشته باش��ند .ترکیبی از ماجراجويی ،مارکسیسم عامیانه و تروریزم
کور .طبیعی است که چنین انسانهای بی ریش��ه و بنیانی را توان مقاومت در برابر شکنجههای
وحشیانه س��اواک نباش��د و طبیعی اس��ت که در اولین برخوردها بش��کنند و فرو ریزند و تمام
رشتههای چند ساله پرچمدار را پنبه کنند.
پیشتر از بیانگیزگی خلیلفقیهدزفولی گفتید .اما آیا واقعاً او تنها نمونه بود؟

خواهیم دید که خی��ر ...دیگران یا هرگز به زندان و ش��کنجه نیفتادند(نظیربه��رام آرام) و یا
موقع امتحانش��ان نرس��یده بود (نظیر افراخته ،خاموش��ی ،محمد توکل خواه و .) ...همچنان
که وقتی زمان آن رس��ید دیدیم چهها که نکردند .موارد "جریانوار" خیانت و وادادگی در میان
تکامل!!یافتهها چنان زیاد اس��ت که به جرئت میش��ود گفت "مقاومت" در میان آنان "استثنا"
و ضعف وبریدگی "قاعده" اس��ت .در این مورد اگر فرصت ش��د در آینده بیشتر صحبت خواهیم
کرد.
ترور مستش��اران امریکایی ،ساواک را حس��ابی مس��تأصل و عصبانی کرده بود ،از باال فشار

میآوردند تا به هر طریقی شده سرنخی به دست آورند .بازجویان همه از وحید افراخته صحبت
میکردند .به خاط��ر دارم که ما علیرغم این ک��ه افراخته را از عامالن قتل مجید میدانس��تیم،
همیشه نگران زنده دستگیر ش��دن او بودیم .بنابراین از آن جا که احتمال میدادیم ممکن است
در گشتها با افراخته روبرو ش��وند .حس��ابی دل مأموران را خالی کرده بودیم که او چنان است
و چنان ،کمربند انفجاری دارد وهمیش��ه چند قرص س��یانور در دهانش اس��ت (البته هیچکدام
را به خاطر غرور و ماجراجویی نداش��ت)هدف ما از ارایه چنان تصوی��ری از افراخته این بود که
اگراکیپهای گشتی به تصادف با وی روبرو شدند جرئت نزدیک شدن به وی را نداشته باشند.
از دوران زندان مشترک با مرتضی صمدیه ودستگیری افراخته بگويید.

چند روز بعد از آن ک��ه بازجو تهرانی من را از س��لول به نزد مرتضی صمدی��ه برد ،از البالی
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صحبتهای نگهبانها و بازجوهایی که به ما سر میزدند از ماجرای ترور مستشاران امریکایی
باخبر ش��دیم .این حادثه برای ما فرصتی بود تا برنامهای که اس��تارت آن را در اولین مالقات با
صمدیه زده بودم پیگیری کنیم.
برنامه ما بر مبانی زیر استوار شد:
1ـ حفظ اسرار ،حتی اسرار نارفیقان خیانتکار
2ـ سعی کنیم هرطور شده از چنگال ساواک نجات پیدا کنیم.
3ـ به منظور هدف باال ،وانمود کنیم که حاضر به همکاری هستیم.
4ـ برای ما روش��ن بود که اعالم همکاری ما (من ومرتضی) به س��ادگی برای ساواک قابل
قبول نخواهد بود ،چون هر يك از ما سالها مبارزه را پشت سر خود داشتیم و امروز به فردا ،یعنی

بعد از دستگیری ،اعالم همکاری ما برای آنها قابل قبول نبود.
5ـ پس موضع ما این شد که با حفظ مخالفتمان با شما(ساواک و رژیم) امروزه بر این باوریم
که مارکسیستها خطرناکترند.
6ـ یعنی خود را مطابق تحلیل پرچمدار نش��ان دهيم و "مارکسیس��تهای از خدا بیخبر" را
"دشمن اصلی" خود بدانیم ،بخصوص که آنها مجید ما را کشته و قصد جانمان را داشتهاند.
7ـ به تهرانی میگفتیم :ما وقتی کارآيی داریم که مستقل از شما عمل کنیم.
خوب به یاد دارم ک��ه تهرانی در یکی از گفتوگوها موضوع فرار رض��ا رضایی را مطرح کرد،
او با طرح این موضوع میخواست به ما بفهماند که س��اواک این بار دیگر فریب شما را نخواهد
خورد .من در پاسخ وی گفتم" :شما فرض را بر بدترین حالت هم که بگذارید باید ما را آزاد کنید.
" او متعجبانه ما را ن��گاه کرد و من ادامه دادم":ف��رض کنید ما دوباره به مبارزه مس��لحانه علیه
شما روی آوریم ،که البته فرض محالی اس��ت ،ولی یک چیز برای شما مشخص و روشن است،
آنها بهترین برادر ما را کش��ته و قصد جان خود ما را هم داشتهاند پس ما ،حداقل به خونخواهی
برادرمان مجید برخواهیم خاست واین بزرگترین نفع را برای شما دارد" .
س��ناریوی ما دقیق و مبتنی بردرک درست از ش��رایط کام ً
ال اس��تثنایی بود که در آن به سر
میبردیم از اين رو تهرانی دیگر صحبتی نکرد .با درک درس��ت از فشار ناشی از عملیات نظامی
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س��ازمان علیه مستش��اران امریکایی در یکی از گفتوگوها ،من صریح ًا به تهرانی گفتم ":چرا
کاری نمیکنید؟ وما را همچنان در این سوراخ نگه داش��تهاید؟" تهرانی که از نظر استدالل کم
آورده بود گفت" :مسئله شما ساده نیست ،شخص اول مملکت از ماجرای شما خبر دارند".
مرتضی به تدریج بهبود مییافت .طرح ما این بود که بتوانیم از محیط زندان خارج ش��ده ،در
صورت امکان با هم و اگر هم نش��د حداقل یک نفر فرار کند .اقدام جس��ورانه و زیرکانه زندهیاد

رضا رضایی ،راهنمای ما بود.
یک روز تهرانی گفت ":حاضرید به گش��ت بروید؟" ميخواست عوامل س��ازمان را در حال
تردد شناسایی کنیم .این پیش��نهاد کام ً
ال با برنامه ما برای فرار همخواني داشت ،بخصوص که
ما از طریق شنود طوالنیمدت بیسیمهای س��اواک از روابط و نحوه کار گشتیها مطلع بودیم.
این فرصت مناسبی بود ،هر دو بدون مکث تأيید کردیم.
خاطرم هست ابتدا چندین بار من و مرتضی را با هم به گشت بردند .حضور دو نفره ما باعث شد
که جو گشت کام ً
نهای جداگانه گذاشتند.
ال در دست ما باشد .بعدها من و مرتضی را در ماشی 
یشان تغییر
همچنین به یاد دارم ،یک روز که در ماشین گشت بودم ،متوجه شدم سیستم ارتباط 
یکنند
کرده .از نوع صداها فهمیدم از سیستم مدوالسیون  )S. S. B(Side Singel Bandاستفاده م 
که به دو صورت و( Lower Side Band) L. S. Bو ( Upper Side Band)U. S. Bاست.
ناگه��ان از دهان��م در رفت که سیس��تم مدوالس��یون ش��ما  S. S. Bاس��ت؟! حقیقتش
این گاف به ای��ن خاطر ب��ود که قب��ل از دس��تگیری ،در گ��روه الکترونیک همیش��ه بحث
میکردی��م که در ص��ورت ل��و رفت��ن دس��تگاههای صامت(ش��نود) ،رژیم که ب��ه هر حال
ناچار از داش��تن ش��بکه ارتباطی اس��ت ،به چه سیستمی متوس��ل خواهد ش��د .درآن موقع
بحث میکردیم که م��ا باید از هم اکن��ون در باره ط��رح احتمالی آنها برنام��ه ریزی کنیم.
تحقیقات منیری جاوید به این نتیجه رس��یده بود که رژیم به سیس��تم مدوالس��یون S. S. B
روی خواهد آورد .ما هم اقداماتی برای تولید و س��اخت گیرندههایی با سیس��تم مدوالسیون
 S. S. Bانجام داده بودیم که با حوادث درون س��ازمانی و ...ناتمام مان��د .اکنون میدیدم که
پیشبینی منیری جاوید درست است.
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تهای من ،فرمانده اکیپ باصطالح کف کرد و کمی بعد درکنار خیابان توقف
با شنیدن صحب 
کرد .خودش از ماشین پیاده شد و با بی سیم دستی تماس گرفت .بعد که برگشت بی سیم ماشین
را خاموش کرد .از این که نس��نجیده اطالعات داده بودم ،بسیار ناراحت ش��ده وخودم را سرزنش
یها ودر نهایت به نفع ما تمام شد؛ زیرا:
میکردم .گرچه گاف من باعث خاموش شدن بی سیم گشت 

1ـ ارتباط فعال آنها با مرکز قطع شد .مرکز دیگر نمیتوانس��ت موارد مشکوک را فوری به

آنها معرفی وما را به آنجا اعزام کند.
2ـ با قطع ارتب��اط فعال از مرک��ز ،فض��ای مأموریت و عملیات نیزرقیق ش��د .حساس��یت
امنیتیشان هم به خصوص در مورد من کمتر شد و این برای فرار مناسب بود .البته اینها از نتایج
ناخواسته گافی بود که من دادم.
تها ،مرتضی با نگرانی برایم تعریف کرد که دونفر از
یک بار هنگام بازگش��ت از یکی از گش�� 
افراد سازمان را در حال اجرای قرار خیابانی دیده و نگران بوده که مبادا مأموران متوجه آنها شوند.
اوگفت" :با هر زحمت و کلکی بود س��ر مأموران را با حرف زدن گرم کردم تا متوجه آنها نشوند" .
مرتضی گفت" :خوشبختانه آنها من را دیدند و به سرعت به کوچ ههای فرعی پیچیدند" .
من هم چندین نوبت مأموران را به اصطالح سر کار گذاش��تم .یک بار آنها را به میدان سید
اسماعیل بردم ،چون کوچه پس کوچههای آنجا را خوب میشناختم .یک بار هم به کوچههای
اطراف میدان ترهبار در میدان شوش بردم ،جايی که میدانستم بسیار شلوغ است و سالهاست
که هیچ کس درآنجا ق��راری نمیگذارد .در ه��ر دوی این مکانها امکان مانور با ماش��ین نبود
ومأموران به ناگزیر پیاده ميشدند .چنین موقعیتی برای فرار بسیار مناسب بود.
تها که هرچند روز یک ب��ار بود ما احتم��ال دادیم که ممکن اس��ت فضای
در جریان گش�� 
مصنوعی فرار هم برایمان ایجاد کنند .به یاد دارم یک روز من را در عقب ماش��ین تنها گذاش��ته
بودند،مأموران از ماشین پیاده شده و ظاهراً مش��غول خوردن بستنی شدند .اسلحه رولوری روی
صندلی جلو ،بغل دست راننده مانده بود .من تنها نفر داخل ماش��ین بودم .برای من کام ً
ال روشن
یها که جلو مينشست ،نزديك بود
بود که این یک امتحان است .وقتی برگش��تند یکی از ساواک 
روی اسلحه بنشيند ،من قبل از این که او کام ً
ال بنشیند اسلحه را از زیر پایش کشیدم و به او دادم.
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نگاهی کرد و اسلحه را گرفت .عصر در زندان بهداری کمیته مشترک موضوع را به مرتضی گفتم
نکه او هم دس��ت نزده است.
و او نیز از مورد مش��ابهی كه برای خودش پيش آمده بود گفت و ای 
یآنها بسیار ضعیف شد.
لهای امنیت 
موفقیت در این آزمایش باعث شد که روزهای بعد کنتر 
امید به فرار ،ش��وقی فراوان در هر یک از ما پدید آورده بود ،برخي روزه��ا نیز تهرانی به اتاق
بهداری میآمد و بازجوی��ی در واقع نوعی مصاحبه بود .تهرانی یک روز به من گفت" :با دس��ت

خودتان ،خودتان را نابود کردید .ما س��الها هم تبلیغ میکردیم نمیتوانستیم اینگونه به شما
ضربه بزنیم " .س��پس گفت" :خطر ش��ما برای ما از چریکها[چریکهای فداییخلق] بیشتر
بود ،آنها برای عضوگیری ،اول باید فرد را مارکسیس��ت کنند و بعد طرفدار مشیمسلحانه .بعد
دعوای خط چینی و روسی و کوبا و آلبانی شروع میشود .خیلی اوقات هم ،فرد قبل از رسیدن به
مرحله نهایی عضوگیری ،میرود و یا بعداً انشعاب میکند" .
تهرانی گفت ":این حرف مائو که میگوید چریک در میان مردم باید مثل ماهی در آب باش��د
درمورد شما درست بود .شما مسلمان بودید ،در دانش��گاه و در میان روحانیون و بخصوص بازار
حمایت اجتماعی داش��تید .با فرهنگ مردم حرف میزدید ،یک نفرتان میرفت در فالن هیأت
مذهبی از امام حس��ین و کربال و زینب میگفت و کلی عضوگیری میک��رد و کمک مالی جمع
میکرد ...خانوادههایتان هم در حمایت از ش��ما خیلی فعالت��ر از خانوادههای چریکها بودند.
مشکل مالی هم نداشتید حاال همه را از دست دادید" ...
شنیدن حقایقی که دهها بار در صحبتهای درون س��ازمانی البته با بیانی دیگر گفته بودیم،
دشمن چشم در چشم و رودررو یعنی بازجوی عالی رتبه ساواک ،گرچه در آن ایام و بعد
از دهان
ِ
از شهادت مجید و متالشی شدن موجودیت تشکیالتیمان ،بسیار اندوهبار بود ،اما باعث نوعی
غرور و سربلندی ایدئولوژیک شد.
بیمناسبت نیست همینجا تحلیل خود از ماهیت سازمان مجاهدین را بیان کنم .من امروزه
خود را نه مجاهد از نوع حنیفنژاد میدان��م ونه به اصطالح مجاهد از ن��وع رجوی ،با این همه
بر این باورم که "س��ازمان مجاهدین خلق" در هنگام پایهگذاری تا زم��ان درگیریهای درون
سازمانی ،از س��ه عنصر و مؤلفه که هرکدام در تاریخ میهن ما سابقه و ریشهای عمیق و طوالنی
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داشته و دارند ،تشکیل شده بود .این سه پایه عبارت بودند از:
ـ ناسیونالیسم یا منافع ملي
ـ سوسیالیسم یا عدالت اجتماعی
ـ اسالم انقالبی و سیاسی
بنیانگذاران وکادرهای اولیه و بعدها م��ا بر این باور و اعتقاد بودیم که این س��ه مؤلفه نهتنها
مانعهالجمع نیس��تند بلکه ترکیب آنها "سنتز" بس��یار قدرتمندی برای ایجاد تحول در جامعه،

برای مبارزه با رژیم شاه و برای استقرار عدالت اجتماعی است ،و این البته با التقاط متفاوت است.
براین اساس بنیانگذاران س��ازمان ،جوانان مس��لمان و دردمندی بودند که از درون نهضت
ملی به رهبری دکتر محمد مصدق و نیز نهضت آزادی به رهبری شادروانان طالقانی ،سحابی و
بازرگان ،درس سیاس��ت آموخته بودند .خود را میراثدار آنان میدانستند ،ولی بر این باور بودند
که زمان روشهای آنان گذشته و دیگر کارايی ندارد ( .من براین نتیجهگیری ایشان نقد دارم)
ثدار و وفادار
براساس همین سه مؤلفه بود که س��ازمان مجاهدین درعین حال که خود را میرا 
یدانست براساس مؤلفه دوم معتقد به نفی استثمار و نفی بهر هکشی
یگرايی مصدقی م 
به سنت مل 
انسان از انسان بود و به سوسیالیسم و استقرار عدالت اجتماعی باور داشت و این هردو را منطبق بر
یدانست.
پایه سوم یعنی اسالم ـ البته قرائت ویژه خود از قرآن و اسالم و اجتهاد ـ م 
سه مؤلفه و یا سه پایه مذکور به نظر من از س��ویی ریشه در گذشته و تاریخ مردم ما داشت و از
سویی رو به آینده و جلو بود .چنین ترکیبی به راستی باعث رش��د و گسترش سازمان در سطوح
مختلف اجتماعی میشد .به نظر من ،رشد سازمان در سالهای قبل از شهریور 50و تشکیالت
مخفی آن در چندین ش��هر بزرگ ـ ک��ه تا آن زمان در نوع خود بیس��ابقه بود ـ س��ربلند کردن
سازمان بعد از ضربه ش��هریور  50و نیز رشد سریع و شتابان س��ازمان در دوسال و چند ماه بعد از
پیروزی انقالب بهمن  ،57گواه کارآمدی چنین ترکیبی در "زمان" خود است.
يطلبانه ،با تصفی ههای خونین ،به این ترکیب
محمدتقی شهرام ،در پی رویاهای ذهنی و رهبر 
نوپا ،در ش��رایطی که هنوز قوام و دوام اجتماعی و اقبال تود های نیافته بود ضرب های بسیار کاری و
مهم زد .هم از این روس��ت که به ناچار دس��ت به دامان "انقالب در ایدئولوژی" یا همان "انقالب
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کردن آنچه که حنیف و سعید طرح آن را ریخته بودند.
ایدئولوژیک" شدند و یعنی ویران و دگرگون ِ
آیا در طول گشت هایی که میرفتید ضربهای هم به افراد سازمان وارد آمد؟

هرگز! همین طور که پیش��تر گفتم ،هدف ما به هیچ وجه ضربه زدن نبود بلکه همه هدف ما
ایجاد امکاني برای فرار بود.
طرح شما تا کجا و تا کی پیش رفت؟

فنظر وجود داشت .یک روز
یرسید درون س��اواک بر س��ر نحوه برخورد با ما اختال 
به نظر م 
هنگام بازگش��ت از حمام ،عضدی جلوی مرا گرفت و گفت":بزن باال" من پیراهنی (فرنچ) را که
روی سرم بود باال زدم و هیکل غول آسای عضدی راجلوی خودم دیدم .او گفت ":سعید! برو مثل
یدانی که ما با زبان دیگری هم بلدیم صحبت کنیم" .
بچه آدم بش��ین همه اطالعاتت را بده ،م 
تهای عضدی کام ً
یکرد فرق داشت.
ال با برخوردهای تهرانی که ظاهرا ً بحث سیاس��ی م 
صحب 
روزهایی که در اتاق بهداری با مرتضی بودم با چهره کریه دیگری هم روب هرو ش��دم ،او کسی جز
حسینی شکنج هگر معروف نبود .چند روزی بود که اتاق روبه رو که خلیل فقیه دزفولی در آن بود
یکشید .زشتی و کراهت
یآمد روی تخت آن اتاق دراز م 
خالی شده بود ،حس��ینی بعدازظهرها م 
چوقت حرفی نزد.
یزد ،ولی هی 
قیاف هاش به نحو بارزی مشخص بود .گاهی هم نیشخندی به ما م 
کروز که تهرانی به دیدن من و مرتضی آمد گفت":این حسینی سخت درکمین شماست ،فکر
ی 
م 
یکند شما از چنگش دررفت هاید" .طرح ما حداقل این فایده را داشت که دست ساواک را روی ما
بسته بود و امید و شانسی هم وجود داشت که بتوانیم از فرصت استفاده کرده و فرار کنیم.
بازی ما با ساواک ،هفتاد روز(از  26اردیبهشت  54تا پنجم مرداد ماه) به طول انجاميد.
پنجم مرداد ماه ،حوالی  5بعد از ظهر بود که نگهبانان با عجله وارد شدند و مرتضی را صدا زده
و به سرعت او را با خود بردند .ربع ساعتی طول کشید که مرتضی بس��یار نگران وبا رنگ تقریب ًا
پریده بازگشت و گفت ":وحید و یک نفر دیگر دستگیر شدهاند" .
و ادامه داد ":نفر همراه او س��الم اس��ت ،اما از دهان وحید کف بیرون زده و بیهوش در حیاط
فلکه افتاده ،سروصورتش سالم اس��ت و تیر نخورده ،اما به نظرمیرسد قرصش را خورده است.
نفهمیدم مرده یا زنده است" .
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به هر دوی ما این احس��اس دست داد که مرحلهای دیگر آغاز ش��ده ،مرحلهای واقعی .هر دو
میدانس��تیم که س��اواک چه قدر دربدر دنبال اوبود و از نقش او در عملیات بویژه عملیات ترور
زندیپور و امریکاییها باخبراست ،میدانس��تیم که وحید از سازمان و از ما نیز اطالعات فراوان
دارد .در دشمنیاش هم با جریان خودمان تردید نداشتیم و میدانستیم که شکنجههای سختي
پیش رو دارد .برای اولین بار بود که آرزو کردمای کاش مرده باشد.

حدود نیم ساعت دیگر گذشت ،دوباره س��راغ مرتضی آمدند .بعد از مدت کوتاهی برگشت و
نبار واقع ًا کالفه گفت" :زنده است و من را به او نشان دادند" .
ای 
خود را آماده میکردیم .نمیدانس��تیم ک��ه وحید تا کجا و ت��ا کی مقاومت خواه��د کرد و با
اطالعاتی که از ما دارد چه خواهد کرد؟آیا او نیز مانند ما تحلیل و رفتار خواهد کرد و دشمنیهای
بیرون را موقت ًا هم که شده به فراموشی میسپارد و به دش��من اصلی میاندیشد یا دشمنیاش
را در شکنجهگاه هم ادامه خواهد داد و اس��رار ما را لوخواهد داد؟ نکته بسیار مهم و نگران کننده
برای هردوی ما این بود ک��ه نکند او از بازجوها رودس��ت بخ��ورد و گمان کند م��ا همه چیز را
گفتهایم ،بنابراین قرار گذاشتیم در اولین مالقات به هر ترتیبی شده ،حتی با قبول ریسک ،به او
خبر بدهيم که ما هیچ مطلبی نگفتهایم.
در این ای��ام بخش بازجوی��ی از چریک و مجاهد در طبقه س��وم کمیته مش��ترک و در تیول
خش��نترین ،جنایتکارترین و فاس��دترین بازجوهاس��ت که به صورت دو گ��روه ،در جنایت
با هم رقاب��ت دارند .در رأس یک��ی منوچهری(منوچه��ر وظیفهخ��واه)((( و در رأس گروه دیگر

 - 1منوچهر وظيفهخواه معروف به منوچهري کمیته در س��ال  1319در زنجان متولد ش��د و تا ششم متوسطه در رشته
ریاضی تحصیل کرد .در س��ال  1341بهعنوان كارمند پنهاني به استخدام س��اواك درآمد و بعدها در سال 46به كارمند
آشكار تبديل شد و مش��اغلي همچون رهبري عمليات در تهران و رش��ت ،رئيس تيم و بازجوي واحد اطالعاتي كميته
مش��ترك ،رئيس بخش اطالعاتي كميته مش��ترك و ...را عهدهدار بود .وي در مقاطع مختلف ازس��وي مقامات ،مورد
تش��ويق قرار گرفت كه از آن جمله ميتوان به تشويق رياست س��اواك ،مدال جشنهاي  2500س��اله ،نشان درجه 3
كوشش ،نش��ان درجه  3پاس ،تقدير رياست ساواك اش��اره نمود .درآس��تانه انقالب از ایران گریخت ولی در روزهای
اول انقالب در فرودگاهی در انگلستان دس��تگیر ش��د( احتما ًال فرودگاه هیثرو) .قصد تحویل او به ایران را داشتند که
با قرص سیانوری که همراه داشت خودکش��ی کرد .یک منوچهری دیگر هم وجود داشت با نام اصلی منوچهر ازغندی
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رسولی(ناصر نوذری) قرار دارد .هرکدام هم زیرمجموعهای داشتند ،آرش (فریدون توانگری) تا
قبل از دستگیری افراخته ،همراه با ریاحی و رحمانی زیرمجموعه رسولی بودند.
منوچهری بس��یار خش��ن و فاس��د بود و فقط به ش��کنجه فک��ر میکرد و ح��رف و بحث و
اصال س��رش نمیش��د .او تنها زبان ش�لاق و ش��کنجه را بلد بود و به
پیچیدگیهای بازجويی ً
اطالعاتی اطمینان داشت که بعد از ش�لاق و شکنجه به دست آمده باش��د .منوچهري حتی از
کسانی که خود را تس��لیم هم کرده بودند نمیگذش��ت و آنها را به اتاق حس��ینی میفرستاد.

رسولی موذی بود و پیچیدهتر عمل میکرد.
افراخته را تحویل منوچهری دادند .آرش هم با تش��خیص موقعیت برتر منوچهری از رسولی
جدا شد و جزو زیر مجموعه او شد.
خالصه ما شروع کردیم به محملس��ازی جدید برای بعضی اطالعات و اسرار در صورت لو
رفتن ،و قول و قرار بر مقاومت و پایداری.
ناگهان ،بهطور محس��وس همه کارهای عادی کمیته مش��ترک از جمله سرزدن و تعویض
نگهبانها ،آوردن افراد برای پانسمان ویا مداوا به بهداری ،تقسیم غذا و بردن به دستشویی همه
و همه متوقف ش��د .حرف زدن نگهبانها با ما نیز قطع شد و س��کوت مرگباری بر کمیته حاکم
شد .این س��کوت با فریادها و نعرههای بلند افراخته که به گوشميرسید شکسته شد .ساعتی
نگذش��ت که باز به س��راغ مرتضی آمدند و اینبار با خش��م و عصبانیت ،فهمیدیم که کار از کار
گذشته است .به سرعت دست یکدیگر را فشردیم .به او فرصت پوش��یدن دمپايی هم نداده و با
خشونت او را به جلو هلدادند .در چشم بههمزدنی مرتضی رفته بود و نگاه من به دمپاییهای او
که بر در افتاده بود خشک ش��د .من ،مرتضی را یک بار دیگر مثل هفتاد روز پیش از دست دادم و
این بار برای همیشه .دیگر او را جز در هنگام بازجویی و زنجیر بر دست وپا ندیدم .به این ترتیب
دوباره تنها ش��دم .با رفتن او صدای شکنجههایی که از س��ر بند میآمد و در راهروها میپیچید
که بازجویی قدیمی بود و بازجویی از رهبران و کادرهای اولیه س��ازمان در س��ال  1350را بر عهده داش��ت .این فرد در
اوین مس��تقر بود و به همین دلیل به او منوچهری اوین هم میگفتند .او نیز بعد از انقالب به خارج گریخت و بر اس��اس
دانستههای من در امریکا مرد.
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بیشتر و بیشتر شد .فریادهای مرتضی هم اضافه شده بود.
افراخته همان شب ،و در پایان سه ساعت ش��کنجه ـ دقیق ًا سه ساعت ـ بهسرعت شکست و
فروریخت ،و ایکاش تنها شکس��ته بود .او به ورطهای هولناک و باورنکردنی سقوط کرد که تا
پیش از آن در جنبش چریکی و حتی مبارزات سیاسی گذشته سابقه نداشت .اولین مطلبی که لو
داد شرکت مرتضی در ترور س��رتیپ زندیپور بود .تصور کنید! چه خشمی بازجوهای ساواک را

فراگرفته بود ،از این که میدیدند هفتاد روز آنها را س ِر کار گذاشته و بازی داده ،حال آن که خانه
اصلی ما(خیابان ترقی) پایگاه عملیات بود و مرتضی از نفرات اصلی تیم عمل کننده .درس��ت به
همین دلیل بود که بخشی از شکنجههای مرتضی نه برای اطالعات که انتقامی بود.
افراخته که پیش از این بدون درونی کردن ارزشه��ای اعتقادی ایدئولوژی جدید ،و صرف ًا از
موضع فرصتطلبی و ماجراجویی و به خاطر حفظ مواضع ،ظاهراً متحول!! ومتکامل!! شده ودر
این مسیر تا قتل وترور مسئول و یارپیش��ین خود پیش رفته بود و در "مهلکه" و" ابتال"ي جدید
هرگز توان و انگیزه مقاومت نداش��ت ،از این رو در زیر فشار شکنجه و برای نجات خود حاضر به
هرگونه همکاری ،لودادن افراد و اس��رار تا حد بیان حدسیات و س��رانجام بازجویی(بازجویی به
معنای دقیق کلمه) از سایر زندانیان(ازجمله خود من) پیش رفت.
از شب سیاه  5مرداد  1354تا پایان همین سال ،س��لولهای کمیته مشترک مملو از کادرها،
اعضا و هواداران دور و نزدیک سازمان شد .بس��یاری اسرار و اطالعات که از سالها پیش از این
پنهان نگهداش��ته ش��ده بود (نظیر هویت واقعی عاملین گروگانگیری ش��هرام پهلوینیا ،پسر
اشرف) و اسرار مهم و استراتژیک زيادي كه مربوط به سایر گروهها از جمله چریکهای فدایی
بود لو رفت ،بسیاری از نوشتههای رمزی و کد شده توسط افراخته رمزگشایی شد.
افراخته باعث شد که سلولهای کمیته مشترک ،ش��لوغ ترین ایام تاریخ خود را تجربه کنند.
ماشین شکنجه و بازجویی بیست و چهار س��اعته به کار افتاد و همراه با آن اکیپهایی که برای
عملیات و یا دس��تگیری میرفتند .بنا به اسناد س��اواک ،افراخته بیش از  2000صفحه مطلب و
اطالعات و حدسیات نوشت .حجم دس��تگیریها رکورد شهریور  50را پشتسر گذاشت .چنان
دستگیریهایی در کل تاریخ تأسیس کمیته مشترک سابقه نداش��ت .این بار نیز افراخته مانند
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بیرون ،میدان دار معرکه بود ،البته در هیأت و قامتي دیگر.
اما این پرده آخر نمایش��نامه خونین به رهبری محمدتقی شهرام نبود و تنها بخشی از آن بود.
حجم اطالعات و افشای اسرار چنان بود که ساواک قادر به عمل روی همه آنها نبود و براساس
اولویتها عمل میکرد و اطالعات پایه را برای ماهها و سال بعد گذاشته بود.
تعادلی که میان جنبش مس��لحانه و ساواک به مدد دستگاههای ش��نود(صامت) برقرار بود،
تمام ًا به نفع ساواک چرخید .ساواک بر تار و پود مناسبات ،چارت تشکیالتی ،روش و سبک کار،
روشهای کد کردن اطالعات ،روشها وکانالهای ارتباط با خارج کش��ور ،تضادهای درونی،
برنامههای درازمدت و کوتاهمدت س��ازمانهای چریکی مسلط شد و اش��راف پیدا کرد .حجم
عظیم اطالعات همراه با اشراف کامل بر تش��کیالت ،باعث استمرار ضربهها تا یکسال بعد شد.
امواج ضربه عالوه بر کشته ش��دن بهرام آرام به طریقی به چریکهای فدایی هم رسید وآنها
هم بینصیب نماندند.
در ای��ن ای��ام در حال��ی ک��ه مرتض��ی ،م��ن و ش��ماری دیگ��ر در زی��ر ش��کنجه نی��ز
ب��ر حف��ظ اس��رار( اع��م از اس��رار گ��روه خودم��ان و ی��ا س��ازمان تح��ت ام��ر پرچم��دار)
اص��رار داش��تیم ،وحی��د باز ه��م کم��اکان فرمان��ده ب��ود منته��ا در هی��أت و قامت��ی دیگر.
شکستن" قانونمند" افراخته به جايی رسید که به بازجویی از افراد از جمله مرتضی صمدیه ،خود
من و شماری دیگر پرداخت.
اگر ممکن اس�ت دراین باره بیش�تر توضیح دهید .میدانی�د که در مهرماه همین س�ال بیانیه
اعالم مواضع ایدئولوژیک نوشته تقی شهرام منتشر شد و در آن صحبت از خیانت شما و مقاومت
افراخته است.

این هم از همان پيامدهاي ناقصالخلقگی سیاسی ،ایدئولوژیک است که همه چیز را وارونه
میبیند .اجازه دهید ،ابتدا صحن��های از بازجويیهای اولیه خودم و اولی��ن برخورد با افراخته در
کمیته را بیان کنم:
گذشت هفتاد روز از دستگیری ما باعث شده بود که بازجوها بدانند اطالعات فوری و از لحاظ
زمانی نسوخته نداریم.
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ساعات اولیه دستگیری افراخته برای ساواک بسیار مهم بود .هدف بازجوها رسیدن به کادرهای
بیرون نظیر محمد تقی شهرام و یا بهرام آرام به عنوان مسئول مستقیم افراخته بود .اطالعات بعدی
نشان داد که بهرام آرام همان روز دستگیری ،به فاصله کوتاه یک تا دوساعت با افراخته قرار داشته
و بنابراین بهسرعت از دستگیرشدن او باخبر شده و از تیررس لو داده شدن توسط او دور شده است،
خهاي او دامان بهرام را هم گرفت.
نهای افراخته و همسن 
گرچه بعدها موج لو داد 

آخرش��ب مرا با فحش و لگد دوباره به سلول  20بند س��ه انداختند .تمام شب صدای مرتضی
میآمد وگاهی صدای یک نفر دیگر که بعدها فهمیدم محس��ن خاموشی است؛ همان کسی که
با افراخته دستگیر شد.
کمیته تعطیلی نداشت و به حالت آماده باش کامل بود .صبح خیلی زود سراغ من آمدند و مرا
با فرنچ روی سر در مقابل اتاق شکنجه که به اتاق حسینی معروف بود نگه داشتند.
با دستگیری افراخته و لو رفتن سوابق مرتضی ومن ،دیگر تهرانی بازجوی ما نماند .به خوبی
به یاد دارم اولین باری که در اتاق حس��ینی(اتاق شکنجه) با فرنچ روی س��ر منتظر نوبت بودم،
تهرانی سر رسید و پرسید کیست؟ و وقتی فهمید من هس��تم گفت :بزن باال .فرنچ را باال زدم و
منتظر ضربه محکم مشت او بودم ،اما از مشت و سیلی خبری نشد .دستگیری افراخته و این که
طی این مدت از طریق او توانسته بودیم س ِر س��اواک کاله بگذاریم به نوعی او را هم بازنده کرد
وعم ً
ال هم تنزل درجه پیدا کرد.
تهرانی رو کرد به من و با لحنی که شکس��ت از آن م 
یبارید ولی سعی داشت آن را پنهان کرده
وبه اصطالح از موضع باال صحبت کند ،گفت" :س��عید! از ما که گذشت ،برو بشین مثل بچه آدم
یخودی مثل خر کتک نخورد
فهایت را بزن .پرونده تو که از وحید سنگین تر نیست .وحید ب 
حر 
یگوید ،تو هم به فکر خ��ودت باش .تخلیه اطالعات تو دی��ر و زود دارد ولی
و دارد همه چیز را م 
سوخت و سوز ندارد " .وباز تکرار کرد ":وحید عاقل است با آن همه ترور که داشته ،دارد همکاری
یکند و وضعش از تو بهتر خواهد بود" .من گفتم" :آقای تهرانی ،من واقع ًا چیزی ندارم" .
م 
او دیگر صحب��ت نکرد و رفت و من را تحوی��ل آرش داد .آرش هم بدون س��ؤال و جواب مرا
روانه اتاق حسینی کرد.
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پیش از این ماجرای مغ��ازه واقع در منطقه افس��ریه را برایتان گفتهام که چگون��ه آنجا را به
عنوان انبار احتمالی اس��لحه جا زدم و بیش از نیم��ی از روز به بیرون زندان رفتم .در بازگش��ت
از افس��ریه ،منوچهری که کاردش میزدی خونش در نمیآمد گفت :بفرس��تیدش سلول تا بعد
خدمتش برسم.
دومین ش��ب از دس��تگیری افراخته بود ،نیمه ش��ب آمدند دم س��لول و مرا بردند .اتاقهای
بازجویی و اتاق حسینی در فلکه قرار داش��ت ،وارد یکی از اتاقها ش��دم و صدای منوچهری را
ش��نیدم که گفت" :بزن باال" .فرنچ را که باال زدم ،در یک گوش��ه اتاق ،تش��ک ابری ضخیمی
دیدم ،افراخته به صورت لمیده روی آن نشسته بود و پاهایش پانسمان داشت و معلوم بود راحت
نمیتواند بنشیند.
منوچهری خطاب به افراخته گفت ":این شازده را میبینی! دو ماه است که ساواک را س ِر کار

گذاشته ،حاال هم دس��ت بردار نیست .تمام امروز ما را برده انبار اس��لحه به ما نشان بدهد ،مغازه
مالمین فروشی و خنزر پنزری نشانمان داده است" .
او از افراخته خواس��ت که به عنوان مس��ئول!! من ،مرا راهنمایی کند .بیچاره نمیدانست که
همان موقع هم که افراخته را یال و کوپالی بود ما حرف او را به پش��یزی نمیگرفتیم ،چه رسد به
حرفهای او در وضعیت کنونی.
منوچهری پشت میزش نشس��ته بود .افراخته روی تشک لمیده و من ایس��تاده بودم .سعی
کردم با ایما و اشاره چشم به مش��ت گره کردهای که سمت راست بدنم بود ،به او بفهمانم که "ما
با هم هستیم" ،اما او ناگهان با لحنی مش��ابه همان لحن فرماندهیاش در بیرون گفت" :این ادا
و شکلکها چیه که در میاری؟" بعد رو کرد به منوچهری گفت" :این بیرون هم که بود خر بود و
دگم" بعد رو کرد به من و گفت":مرتضی کارش تمام است .به فکر خودت باش".
برق از سرم پرید و فهمیدم که او تا چه درجه سقوط کرده است .این را از صمیم قلب میگویم،
از این که او تا این حد سقوط کرده بود ،از درون ناراحت شدم و بر او افسوس خوردم .البته درست
در همان لحظه احساس غرور عجیبی به من دست داد؛ غرور ناشی از درستی راهمان در مقابل
او و پرچمدار .این احساس بعدها همیشه مددکار و یار من در شرایط سخت زندان بود.
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میدانس��تم که افراخته از ش��ماری عملیات انفجاری تیم ما تحت رهبری زن��ده یاد کاظم
ذواالنوار اطالع دارد .داس��تان اط�لاع او از عملیات م��ن از این قرار بود که در اواخر س��ال ،52
س��ازمان تصمیم به جمعآوری عملی��ات نظامی در یک مجموع��ه میگیرد تا مورد اس��تفاده
تبلیغاتی و تعلیماتی قرار گیرد .گروه مس��ئول این کار به همه توصیه ک��رد عملیاتی را که در آن
شرکت داشتهاند بنویس��ند و در پاکت در بسته به مسئولشان بدهند .مس��ئول فرد بدون این که

نامه را باز کند و یا بخواند آن را به نفر س��ومی میداد که نمیدانس��ت نویسنده گزارش کیست.
نفر سوم باید مطلب را با خط خود بنویسد و دوباره بدهد به مسئول و او هم به گروه تنظیم کننده
بدهد .این تدابیر برای لو نرفتن مشخصات افراد شرکت کننده از طریق شناسایی خطشان بود.
من گزارش چندین عملیات را به تفصیل و با کروکیهای مربوطه کش��یده و میبایس��تی به
مجید شریف واقفی میدادم .بر حس��ب تصادف آن روز افراخته سر قرار آمد و من پاکت دربسته
را به او دادم تا به مجید بدهد و تأکید هم کردم که در بس��ته بماند .نمیدانم او از روی کنجکاوی
نامه من را باز کرد ویا مجید به اش��تباه نامه را برای پاکنویس کردن به او که خود حامل نامه بود،
داد .به هر حال دو هفته بعد افراخته به من گفت که از طریق خواندن گزارش فهمیده اس��ت من
در فالن و فالن عملیات ش��رکت داش��تهام .او به توصیه مجید این را به م��ن گفت تا من حفره
امنیتی خود را بدانم .نیمه ش��ب دراتاق بازجویی منتظر بودم که همانج��ا همه را بگوید و کتک
خوردن من از همانجا دوباره ادامه پیدا کند .اما افراخته چیزی نگفت .من هم بنا را بر این گذاشتم
تا مطمئن نشوم چیزی لو رفته ،به آن اعتراف نکنم.
به گفته منوچهری ،مرتضی و من دوماه سر ساواک کاله گذاش��تیم ،اما افراخته چند ساعت
بعد از دس��تگیری ،فریب وعده و وعیدهای س��اواک را خورد و در توهم اینکه از مرگ خالصی
خواهد یافت ،مرزهای جدیدی را درنوردید.
او روز به روز بیشتر در اعماق فرو رفت .آمار لو رفتهها روز به روز بیشتر شد .سلولهای کمیته
لبریز شده و ظرفیتشان تکمیل ش��ده بود .س�� ِر بندها پتویی انداخته بودند و یک کاسه مسی و
یک لیوان پالستیکی و شماری از زندانیان ،همانجا نگهداری میشدند .تمام اتاقهای بازجویی
پر بود ،در مقابل اتاق حسینی همیشه صف انتظار بود ،بوی خون و چرک و عفونت از همه جا به
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مشام میرسید و اخبار دستگیریها و کشتهش��دنهای روزانه از اتاقهای بازجویی به سلولها
درز میکرد .همه شواهد از فاجعه جدیدی خبر میداد که باز هم افراخته نقش اول آن را داشت.
"خیانت" افراخته برایم محرز شده بود ،با این همه من متعجب بودم که چرا در مورد عملیات
انفجاری من نمیگوید .هرروز که به بازجویی میرفتم منتظر روش��دن آنه��ا بودم و خودم را
برای کتک خوردن بیش��تر آماده میکردم .سه ماهی گذش��ت و خبری نشد ،حدس زدم آن قدر

مطالب روز هست که شاید یادش رفته باشد.
بعدها دانس��تم همه را همان ش��بهای اول لو داده ،ولی منوچهری در رقاب��ت با تیم رقیب
(رسولی ) گذاشته برای لحظه آخر.
توضیح آن که بعد از آرش ،فریدون رحمانی از گروه رس��ولی بازجوی من ش��د .چند ماه بعد
که پرونده من به اتمام رس��یده بود ،تلفن اتاق رحمانی زنگ زد ،پ��س از پایان مکالمه ،رحمانی
عصبانی گوشی را گذاشت و گفت":حرامزاده! تو عملیات انفجاری داشتهای و نگفتهای؟" ...
گفتم :نه!!
گفت" :وحید اعتراف کرده"
گفتم ":اعتراف به چی؟"
اینجا بود که با عصبانیت و فحش و لگد همراه با فحشه��ای مضاعف گفت ":کثافت!! من
باید بگویم تا تو بگویی؟"
وقتی باز ه��م ان��کار مرا دی��د گف��ت ":انفج��ار اداره اطالع��ات امری��کا ،انفجار در ش��اه
عبدالعظیم(مقص��ودش انفجار در ورودی قبر رضا ش��اه هنگام دیدار نیکس��ون ب��ود) ،انفجار
کیوسکهای پلیس در قم ...کافی اس��ت یا باز هم بگویم؟"می دانس��تم بیش از این نمیداند،
ضمن ًا فهمیدم که کار از کار گذش��ته اس��ت و افراخته آن چه را که میدانس��ته گفته ،گفتم ":بله
درست است" ...
همراه با فحش رکیک دیگری با صدای بلند گفت" :حرامزاده بش��ین تا تک نویس��ی وحید
نیامده بهسرعت اینها را بنویس ،وگرنه بیچارهات میکنم" ...
معلوم شد آرش و منوچهری برای خراب کردن رسولی و اکیپش و دررقابت با آنها اطالعات را
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تا آخرین دقیقه نگاه داشت هاند ،تا نشان دهند که آنها نتوانست هاند از متهم کسب اطالعات کنند.
ماجرایی که برایتان گفتم در اتاق بازجویی و در حضور شماری از زندانیان اتفاق افتاد؛ عباس
داوری ،حسن صادق و ش��ماری دیگر در همان اتاق بودند .شب که به سلول رفتم حسن صادق
هم که در همان سلول بود با خنده صمیمانهای گفت ":چهارس��ال مخفی بودی و میخواستی
همهاش را با کارگری رفتن و اعالمیه پخش کردن پر کنی؟!!حاال پروندهات کامل شد".

نمونه دیگر ،دس��ت نوش��ت های از افراخته اس��ت درباره برخوردش با مرتضی صمدی هلباف .از
فحوای نوشته کام ً
میآید که او مأموریت داشته صمدیه را برای انجام مصاحبه تلویزیونی و یا
ال بر 
یها و تأکی دها البته از من است.
طکش 
ندامت در دادگاه مهیا کند .نوشته به اندازه کافی گویاست .خ 
"جناب آقای دکتر منوچهری با سالم
با صمدیه به اندازه الزم و کافی بحث کردم ،هیچ دلیل ومنطقی ب��رای رد عقاید من و اثبات
اعمال گذشته نداشت وحتی خودش هم نسبت به گروه کام ً
ال بدبین و نسبت به مبارزه مسلحانه
کام ً
ال مردد بود ولی به علت غرور و تعصب مذهبی حاضر به پذیرش حقیقت نبود .به او گفتم آن
قسمت از فساد و گمراهی گروه را که قبول داری باید در دادگاه مطرح سازی ولی او با این بهانه
که " این عمل به نفع رژیم تمام میشود و من نمیخواهم قدم خطایی بردارم و روز قیامت مورد
عذاب واقع شوم" ،میخواست ش��انه خالی کند و ادعا میکرد عقیده به حکومت اسالمی دارد و
رژیم مطابق عقیده او مذهبی نیست.
به هر حال با این تعصب زیادی که نش��ان میدهد حتی به نظر م��ن اطالعات خود را نیز اگر
توانسته باشد ،به تمامی نداده است .با توجه به این موضوع بحث بیشتر با او فایده ندارد.
من متنی را برای او تهیه کردهام به طوری که هم نظر ما را تأمین میکند و هم آن قس��مت از
مطالبی را نوش��تهام که حتی صمدیه نیز قبول دارد و نمیتواند بگوید به آن عقیده ندارم(بیشتر
حمله بر مارکسیسم و ضد مذهبی بودن گروه) اگر موافق باشید ،همین را بدهیم بدون هیچگونه
دس��ت بردن پاکنویس کرده و در دادگاه بخواند و من فکر نمیکنم جرأت کند و مخالفت نماید
و اگر نخواهد حرف حس��اب را بپذیرد ،چارهای جز فشار نیس��ت .البته در این مورد با آقای دکتر
عضدی صحبت کردم و همین نظر را داشتند و براساس نظر ایشان این متن را نوشتم" .
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خوشرقصیهای افراخته حد ومرز نمیشناخت .از بیان حدسیات گرفته تا دادن نشانی فالن
س��مپات در شهرس��تان که زمانی کمی کمک مالی کرده تا لو دادن ردهای تقی شهرام و بهرام
آرام تا ...نمونهای از اظهارات او در البالی اوراق بازجویی چنین است:
1ـ کتابخانهای در مشهد چهارراه نادری هست که مرا دیده...
2ـ اخوان و زنش فاطمه کالهی که منزلش��ان تجریش ،کوچه فردوسی ،پالک  14است و...
به گروه کمک مالی زیادی کردهاند.

3ـ ش��خصی به نام مرتضی ،خونهاش در خیابان خوش کوچه نبش بانک صادرات اس��ت....
دانش��جوی آریامهر رش��ته برق اس��ت .پس از آزادی از زندان با من مالقات و از افراد کمیته بد
میگفت .این فرد باید دستگیر و به سزای اعمال خود برسد.
4ـ مرتضی خواهری دارد از خودش کوچکتر که با او هم کار میکند.
5ـ آرش با یک دختر و پسر همشهری به نامهای مستعار مراد و زهرا تماس داشت .زهرا زن
نوری است که در زندان ،ابد گرفته است.
6ـ مراد دارای یکی دو تا دوست بود که با آنها کار میکرد...
7ـ تقی ش��هرام که چاق اس��ت به منزل کیهان رفتوآمد داش��ت .منزل خودش احتما ًال در
خواجه عبداهلل انصاری است که گویا به علت مشکوک بودن وضع ،آن را تخلیه میکند .احتما ًال
در حجرهای در بازار میخوابد.
8ـ مرتضی صمدیهلباف و کریم کشاورز(س��عید شاهس��وندی) در یک کشبافی شبها کار
میکردند.
9ـ بهرام آرام روی رجایی ناظم دبیرستان رفاه خیلی حساب میکند.
10ـ فردی به نام دکتر فرهنگ نوربخش که کاش��مری اس��ت و در مشهد زندگی میکند....
تعریف میکرد که ما در ارکستر دربار ش��اه بودیم ،در ابتدای مجلس شرابخواری شاه بود ...شاه
که میرفت فرح سیاه مست میکرد وچراغها را خاموش ....این فرد باید دستگیر وتنبیه شود.
11ـ اتاقی در خیابان بابایی��ان مقابل پارکینگ بود که مجتبی لبافیان و احمد هاش��میان در
آنجا زندگی میکردند...
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12ـ افراخته به نوشتن خاطرات نیز میپردازد ،در خاطرات مورخ  4شنبه  24مهر ماه از جمله
چنین آمده است:
ساعت یک بعداز نیمه شب :با این که دو شب است  4ساعت بیشتر نخوابیدهام ،هنوز مشغول
کار هستم در حالیکه هیچ احساس خستگی هم ندارم.
از کار کردن در این جا لذت میبرم .ش��ب اس��ت و حت��ی فرصت روزنامه خوان��دن هم پیدا

نکردهام .امروز کارهایم عبارت بود از:
 کار روی نوشتهای که از من خواس��تهاند در مورد علل گرایش به تروریزم .این موضوع را باعالقه زیادی مینویسم و مطالب آن را قابل فکر و بررسی بیشتری میدانم.
ـ خطکشیکردن دفتر به دستور آقای ...برای اسامی مستعار خرابکاران
ـ صحبت با یک متهم به منظور اصالح نظرات او و همچنین کسب اطالعاتی در مورد گروه
و تغییراتی که پس از من کرد ،البته او اسم مرا نمیداد و حتی نمیتواند تشخیص دهد من متهم
هستم یا بازجو؟
یاش چنین آمده:
13ـ در ادامه خاط��رات  24مهر یعنی دو ماه و بیس��ت روز بعد از دس��تگیر 
نپرستی و شاه دوستی که
یکردم ،رشته افکارم کش��یده شد به میه 
داشتم روی مسئل های فکر م 
تحت تأثیر دوستان خوبم در من ایجاد ش��ده .در عالم رؤیا و آرزو در نظرم آمد که افتخار شرفیابی
به پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاه محبوبم را پیدا کرد هام .گویی داشتم مقابل چشم خودم م 
یدیدم
وحید در اوج شرمس��اری و خوش��حال غرق در لذت وافتخار همراه با درد و پشیمانی چشمش به
یشود .قلبش از
مهایش س��رازیر م 
یزند .سیل اشک از چش 
یافتد ،ناگهان به زمین زانو م 
ش��اه م 
یخواهد از تپش بایستد .چه س��عادت عظیمی ...او در مقابل شاه چنان زانو
شدت هیجان گویی م 
یخواهد از آن همه عظمت و انسانیت ،طلب
زده که مؤمنان پارسا و متقی در مقابل معبود .گویی م 
یخواهد به او آن افتخار داده شود که شا هدوست باشد و شاه نیز او را بهعنوان
بخشش کند .گویی م 
یک ایرانی خطاکار ،ولی پشیمان بپذیرد و به او اجازه دهد که جان در راه میهن و شاه فدا کند.
ینویسد ...":دیروز
14ـ در خاطرات 5شنبه  25مهر ،هنگام شناسایی جسد زن مبارزی چنین م 
یخواهند او را به
مرا به نگهبانی خواستند ،معلوم ش��د صحبت از درگیری با یک دختر اس��ت و م 
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من نشان دهند که ببینم س��یمین جریری است یا نه؟ خوشحال ش��دم ،زیرا فوری ذهنم متوجه
یشود رسید ،ولی رشته افکارم با ادامه توضیحات یکی از
بهرام آرام شد و این که از سیمین به او م 
بازجوها پاره شد ...":او در درگیری کشته شده " ...دنیا را باش .خبری که در گذشته مرا در تأسفی
یتوانس��تم بخورم ،اکنون م��را از دو چیز ناراحت
یب��رد بهطوریکه چند روز غذا نم 
عمیق فرو م 
یش��د بهتر بود و احتما ً
یشد رسید" ...توی
ال به افراد دیگری م 
یکرد ...":اگر زنده دس��تگیر م 
م 

همین فک رها بودم که یک دفعه از خود س��ؤال کردم این چه جور درگیری بوده که موفق نشدند
دختری را زنده دستگیر کنند ،نکند از افراد اکیپ کس��ی طوری شده باشد؟ ...نزدیک محل مورد
نظر صدای رسا و گرم آقای ...را شنیدم " بردار از سرت ،زود باش بدو" ،به سویش دویدم .جسد را
یگشتم دست آقای ...را در دستم گرفتم .درچشمان مهربارش
دیدم ،نشناختم ...وقتی داشتم برم 
یشد استنباط کرد .به خود جرات دادم
یزد ولی هیچ چیز نم 
نگاه کردم .خیلی چیزها در آن موج م 
و پرسیدم " آقای دکتر از بچ هها(زود لغتی را که به کار برده بودم اصالح کردم) ...از مأمورها کسی
یکرد ،رو کرد به یکی از رفقایش که مرا آورده بود":
طوری نشده؟ او احس��اس مرا خوب درک م 
برای ما بیشتر نگران و ناراحت اس��ت" وبه من پاسخ درس��تی نداد ...ولی لحن و روحیه خوبش،
یداد که اتفاق بدی افتاده باشد .کمی دلم آرام گرفت.
نشان نم 
15ـ در خاطرات یکشنبه  28مهر آمده است ":دیش��ب تا صبح ساعت  5توی اتاق بودیم .باز
هم یکی از همان شبهای دراز و بیدارخوابیها .تازه ساعت  6میخواست بخوابد با این نگرانی
که س��اعت هفت و نیم صبح یا به صدای س��حرخیزان که ش��ب خوابیدهاند ویا به صدای یک
متهم که نخورده فریاد میزند و وقتی خورد دادش هواس��ت باید از خ��واب برخیزد .نکته جالب
و آموختنی دیش��ب ،برخورد این بازجوی کهنهکار و مؤمن به کار ب��ا چند متهم عجیب و غریب
بود ،یکی شاگرد قصاب ،آن یکی بنا و آن یکی هم یادم نیست که چی؟ یکی از سنگسر ،یکی از
مالرد و آن دو دیگری هم یک جایی از شهرری"...
16ـ در ادام��ه خاطرات این روز آمده ":ام��روز توی فکر عجیبی رفتم ،البته یک رؤیا بیش��تر
نبود .پیش خود مجسم کردم اگر یک روز دری به تخته بخورد و بخواهند مرا آزاد کنند من چکار
کنم .کجا بروم؟ دل به چیز ببندم؟ نه! اگر آن روز هرگز نیامده ،آمد من پیش��نهاد میکنم ،تقاضا
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میکنم ،نه خدایا اس��تدعا میکنم ،التماس میکنم ،مرا این جا نگ��ه دارید .من میخواهم برای
ساواک خدمت کنم .در کنار پاسداران صلح و آرامش ،حافظان ایمنی ،امنیت"...
17ـ در خاطرات ش��نبه  10آبان خطاب به بازجوهای کمیته مش��ترک مینویس��د ...":باور
کنید من دیگر "او" نیس��تم .من " وحید" نیستم .من او را در خود کش��تم .او در پرتو اشعه نورانی
انسانیت شما ذوب ش��د ،نابود ش��د ،از بین رفت و "وحید" دیگری جای او را گرفت .من دوباره
متولد ش��دم .چگونه من میتوانم " او" باشم در حالی که اکنون س��عی میکنم دهها "او" را که

هنوز در بند افکار غلط خود اسیرند به شما معرفی کنم و در دستگیریشان کمک کنم.
18ـ داش��تم به اين فكر ميكردم كه بايد نام كميته را گذاشت ،حياتبخش ،عشقآفرين ،يا
نميدونم چي ،فقط همينو ميدونم كه در مورد من حداقل اينجا ،حيات دوباره بخش��يد و خيلي
از استعدادهاي پنهان را ش��كوفا كرد .نميگويم اس��تعداد زيادي دارم ولي همين هم كه هست
در اينجا ظاهر ش��د .مثل اين بود كه اينجا معني زندگي و زيباييهاشو فهميدم ...خوب ،اين هم
اولين داستان كسي كه نويسنده نيست .تقديم به شما:سرچشمه آب حيات.
سیاهه اعمال افراخته نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان سمبلی از "جریان " انحراف بسیار
بلند است.
ساواک در گزارش��ی " موفقیتهای" خود در س��رکوبی " گروههای خرابکار و برانداز" را در
سال  1354این گونه بیان داشته است ..." :در س��ال  ،2534از لحاظ مبارزه با گروههای خرابکار
و برانداز درس��طح کش��ور موفقیتهای قابل توجهی حاصل گردید ...با توجه به آمادگیهایی
که در جهت مبارزه با فعالیته��ای ضد امنیتی به وجود آمد ،اقدامات و عملیات گس��تردهای در
تهران و سایر مناطق کش��ور آغاز و در سه ماهه اول سال گذش��ته ( )54فعالیتهای تروریستی
مهار شد و با دستگیری و معدوم ساختن تعداد قابل توجهی از عناصر تروریست ،از آن پس اقدام
تروریستی صورت نگرفت و فقط یک مورد در اواخر س��ال  54منجر به شهادت یکی از پرسنل
ساواک در خراسان گردید.
ثمره کوششهای همهجانبه سبب شد که در محیطهای عالی آموزشی آرامش نسبی که در 6
سال گذشته سابقه نداشته برقرار و از رخنه خرابکاران به طبقات اجتماعی دیگر جلوگیری شود".
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در این گزارش "حاصل کلی عملیات مبارزه با فعالیت تروریس��تی و خرابکارانه" چنین اعالم
میشود:

1ـ گروههای برانداز و خرابکار مکشوفه ـ  144گروه
2ـ تعداد افراد بازداشت شده ـ  2214نفر
3ـ تعداد خرابکاران معدوم ـ  73نفر
4ـ خانههای امن مکشوفه ـ  62باب...

(بولتن س��اواک ،صفح��ه  ،17به نق��ل از نهضت امام خمینی ،نوش��ته س��یدمحمدروحانی
(زیارتی) ،جلد  ،3صفحه )333
ام��ا جال��ب آن اس��ت همان ط��ور ک��ه گفتی��د درس��ت در ایام��ی ک��ه افراخت��ه در حال
میدان��د ماج��رای تصفی ههای
همکاری و نوش��تن خاط��رات آنچنانی اس��ت ،پرچم��دار که 
بزده
خونی��ن ب��ه زودی برم�لا خواه��د ش��د ،بیانی��ه اع�لام مواض��ع ایدئول��وژی را ش��تا 
فواقفی خائ��ن ش��ماره ،1
میکند(مه��ر .)1354در مقدم��ه ای��ن بیانی��ه ،ش��ری 
منتش��ر 
میشوم؛ خائنینی مستحق مرگ
مرتضی صمدی هلباف خائن شماره  2و من خائن شماره  3نامیده 
و در حال لو دادن دیگران .درچاپ "نخس��ت" بیانیه اعالم مواضع ...مرتضی صمدی هلباف عامل
میش��ود و از افراخته با عنوان "رفیق
دستگیری وحید و در حال همکاری فعال با ساواک معرفی 
وحید افراخته" "دژ تسخیر ناپذیر" و در حال مقاومت در زیر شکنج ههای سبعانه ستایش 
میشود.
افتضاح چنان دروغ ش��رمآوری چنان بود که در تکثیرهای بعدی ب��دون تصحیح و انتقاد از
خود ،بدون کوچکترین اش��ارهای به خیانتهای افراخته این قس��مت را فق��ط حذف کردند .در
چاپهای بعدی در خارج کش��ور نیز قس��مت مربوط ب��ه مرتضی را حذف ک��رده و این توضیح
را افزودند":در چاپهای گذش��ته "بیانیه" بنابراطالعات اولیه و ش��واهد و قرائنی که در دست
بود[کدام ش��واهد و قرائن معلوم نیس��ت] گفته ش��ده بود ک��ه مرتضی صمدیهلب��اف با پلیس
همکاری فعال داشته است .اخبار و اطالعات بعدی که به دست ما رسیده نشان میدهد که گفته
فوق درس��ت نبوده اس��ت ،بدین جهت در این چاپ آن را تصحیح کردیم" همین و بس! خسته
نباشید ،به این میگویند تاریخنویسی از نوع تکامل یافتههای پرولتری!!
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تقی شهرام در بیانیه اعالم مواضع ،ذیل عنوان "مقاومتها ،مشکالت و موانع راه" مینویسد:
"ما در هر مرحله از پیشرفت مبارزه ایدئولوژیک با مقاومتهای ارتجاعی مشخصی روبهرو بودیم...
تعداد عناصری که این مقاومتها در وجود نظرات آنها شکل میگرفت ،زیاد نبود و در هر مرحله
شاید از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمیکرد ،اما از یکسو به دلیل امکان بالقوه گسترش و رشد
این مقاومتها و از طرف دیگر به دلیل ماهیت مقاومت آنها که به همان میزان مقاومت و پایداری
میکروبهای خانگی پایدار و مقاوم بودند ،مسئله را قابل اهمیت میساخت"...
پرچمدار درس��ت چندس��طر بعد متناقض با ادعای اندک بودن افراد مینویسد":مجموع ًا در

تمام طول دوسال "مبارزه ایدئولوژیک" قریب پنجاه درصد از کادرها مورد تصفیه قرار گرفته و
بسیاری از کادرها از مواضع مسئول تا کسب صالحیتهای الزم کنار گذارده شدند".
واما در مورد خائن نامیدن ما مینویس��د :در رأس این عده چهار ،پنج نفری خائن شماره یک
قرار داش��ت ،او مدتهای مدید چهره واقعی ضد خلقی خودرا به اعتب��ار وجود برخی معیارهای
نادرس��ت در س��ازمان پوش��انده بود .از این نظر توانس��ته بود به مدارهایی از مس��ئولیت ارتقاء
یابد[خجالت میکشد بگوید مرکزیت] ...اوکه تا دیروز چون ماری افسرده از زخمهای شمشیر
تیز مبارزه ایدئولوژیک ،نیشهای مس��موم و زهرآگین خ��ود را در پس دهها انتق��اد از خود و...
پنهان کرده بود ،یکباره به تکاپو افتاد .....او باالخره بعد از چهارماه توطئه خائنانه علیه س��ازمان
موفق میشود دو نفر از افرادی که یکی از آنها به طور کامل از س��ازمان اخراج شده بود(خائن
شماره [)3مقصودش این حقیر است و موضعگیری برنامهریزی شدهای که داشتیم] ونفر دیگر
که مراحل انتقادی خود را میگذراند(خائن ش��ماره [ )2مرتض��ی صمدیهلباف]ویک نفر دیگر
را بطور بینابینی(با نام مس��تعار [)AZمقصود لیالزمردیان همس��ر مجید با نام تشکیالتی آذر
است] با خود همراه سازد ...آنها مسلم ًا نمیتوانس��تند برای مدت طوالنی از پشت به ما خنجر
بزنند ،مچ آنها بهزودی گرفته شد و راز خیانتهای چهارماهه آنان از پرده بیرون افتاد .از طرف
(((
سازمان خائن شماره یک و خائن شماره دو محکوم به اعدام شدند.

 - 1هنگام نوشتن بیانیه ،پرچمدار نمیدانست که من هم دستگیر ش��دهام ،بنابراین درباره مجازات خائن شماره 3سکوت
میکند تا امکان اجرای طرح نسوزد .سیر وقایع نشان داد که تصفیه خونین در مورد برادری که بسیار کمتر از من در مقابلشان
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با اعدام خائن ش��ماره یک او به س��زای خیانتهایش رس��ید ،در حالیکه خائن ش��ماره دو
توانست از مهلکه جان سالم بدر ببرد ،اما به چنگ پلیس افتاد....
بیانیه مینویسد ":نام خائن شماره یک مجید ش��ریف واقفی بود ...خائن شماره دو ،مرتضی
صمدیهلباف نام دارد که توانس��ت در حین اجرای حکم اعدام ،از دس��ت ما بگریزد ،اما به چنگ
پلیس افتاد .وی به احتمال زیاد ازس��وي دش��من نیز بهدلیل ش��رکت در یکی دو واقعه نظامی
از جمله ش��رکت در واقعه اتفاقی کش��ته ش��دن مأمور ژاندارمری که به دنبال مواد مخدر قصد
بازرسی او را در مسجد هاشمی داشت محکوم به اعدام خواهد شد" ....
داستان غریبی بود؛ افراخته در زندان ،ش��رکت مرتضی در عملیات زندی پور را لو میدهد و

شهرام از بیرون ،شرکت او در ماجرای قتل مأمور ژاندارمری را و بعد هم به دروغ مدعی میشود
که این وقایع لو رفته است.
پیش از اين گفتم که بخش��ی از ش��کنجههای مرتضی نه برای اطالعات که" انتقامی" بود.
فش��ارها بر مرتضی چنان بود که یکبار قصد خودکشی کرد .بر دست و پایش دست بندهای بلند
و زنجیر و پابند زدند و تحت مراقبت دائم قرارش دادند .س�� ِربند روی تختی فلزی جایش دادند،
به این ترتیب وقتی راه میرفت صدای جرینگ جرینگ زنجیرهای آویزان بر دست و پای الغر
و رنجورش در همهجا میپیچید و از این طریق میش��د فهمید که اوس��ت .این صداها هنوز در
گوش من طنینانداز است.
خوب ب��ه ی��اد دارم ،یکب��ار دیگر ک��ه تهران��ی را دیدم ص��دای زنجیرهای بس��ته ش��ده
به دس��ت و پای مرتضی از دایره بلند ب��ود .تهرانی به من گف��ت فرنچ را باال بزن��م .او صمدیه
را به من نش��ان داد و گفت" :ن��گاه کن! اولی��س دارد راه م��یرود " .او برای خال��ی کردن دل
من ای��ن جمله را گفت ،ولی ندانس��ت که همی��ن جمله چقدر به م��ن قوت قل��ب و انگیزه داد.
مرتضی را ش��کنجه میکردند ،ام��ا در عین حال او از احت��رام برخوردار بود .درس��ت معکوس
افراخته که بر روی تشک خوش��خواب میلمید ولی تحقیر میش��د .افراخته اگر "کمی" و تنها
موضعگیری میکرد نیز چند ماه بعد عملی شد(شهید محمد یقینی) .پیش ازاین نیز هنگامی که من اعالم جدایی کردم بهرام
و افراخته به صمدیه گفته بودند کریم سرباز فراری است و اگر قدرت داشتیم یک تیر در مغزش خالی میکردیم.
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"کمی" درایت داشت میتوانس��ت بفهمد که با آن س��وابق ،تالش او برای فرار از مرگ بیهوده
است ،اما چه میشود که ُکندذهنی نیز از عواقب ناقصالخلقگی است.
به دو نمونه دیگر اشاره میکنم و این بخش را به پایان میبرم:
طاهره س��جادی و همس��رش مهدی غیوران که به عن��وان هواداران قدیم��ی و با امکانات
استراتژیک توسط افراخته لو رفته و دستگیر میش��وند .طاهره سجادی میگوید":بعد از اعالم

صدور رأی ب��رای وحید که در صندلی جلوی من نشس��ته ب��ود ،به او گفت��م ":این همه خوش
خدمتی کردی ،آخر هم که به تو اعدام دادند"برگشت و به من گفت ":حکم با اجرا ،فرق میکند.
"(خاطرات طاهره سجادی ،خورشید واره ،صفحه ) 138
ونمونه آخر و رقت بار این که در سحرگاه چهارم بهمن  1354قبل از اجرای حکم در وصیت
نامهاش از جمله چنین مینویسد ...":باز هم استدعا دارم اگر امکان دارد به من فرصت داده شود
تا به جبران گذش��ته بپردازم .بخصوص در مورد اطالعاتی که دارم احتیاج به مدتی وقت اس��ت
تا به تکمیل آن بپردازم .زیرا مجدداً ش��روع به نوش��تن بازجویی کلی کرده و مطالب جدیدی به
خاطرم رسیده است...
آرزو دارم هرکسـی در کنـار زندگی عادی خود در صـورت امکان به دستگاه امنیتـی کشـور
در مبـارزه مقدسشان با خرابکاری و تروریسم همکاری کند...
بااین آرزو که تا لحظهای که زندهام به جبران گذش��ته بپردازم ،با دس��تگاه امنیتی در زمینه
اطالعات و زمینههای دیگر اقدامات ضد خرابکاری همکاری کنم و همچون سربازی جانباز و
فداکار برای شاهنشاه محبوبم و ملت عزیزم بمیرم...
و دربند آخروصیت نامه:
 .....آرزو دارم یکی از مقامات کمیته را که مرا میشناسند ببینم و مطالبی را عرض کنم .امضا
دیگر وصیتی ندارم.
در چهارم بهمن ماه  ،1354افراخت��ه و  8تن دیگر که هريک قربان��ی اعترافات و اقدامات او
بودند اعدام شدند .این افراد عبارت بودند از:
1ـ رحمان(وحید) افراخته
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2ـ مرتضی صمدیهلباف
3ـ سیدمحسن سید خاموشی
4ـ محسن بطحایی
5ـ دکتر مرتضی لبافینژاد
6ـ منیژه اشرفزاده کرمانی
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7ـ مهندس عبدالرضا منیری جاوید
8ـ مهندس ساسان صمیمی بهبهانی
9ـ محمد طاهر رحیمی
حکم اع��دام دادگاه بدوی مهدی غیوران به حبس ابد تقلیل یافت و همس��ر ایش��ان طاهره
سجادی به پانزده سال زندان محکوم شد.
درچهارم بهمن ماه ،1354متأس��فانه پرونده زندگی افراخته بسته شد( ،) 1329-1354ولی
نتایج زیانبار اقدامات او تا س��الها بعد ادامه یافت .تعادل قوای جنبش مسلحانه و ساواک ،که
به مدد دستگاههای ش��نود(صامت) چند س��الی به نفع جنبش چریکی بود ،تمام ًا به نفع ساواک
چرخید .ساواک بر تاروپود مناسبات ،چارت تشکیالت ،روش و سبک کار ،روشهای کد کردن
اطالعات ،روشها و کانالهای ارتباط با خارج کش��ور ،تضادهای درونی ،برنامههای درازمدت
و کوتاهمدت سازمانهای چریکی مسلط شد و اشراف پیدا کرد .حجم عظیم اطالعات همراه با
اشراف کامل بر تشکیالت ،باعث استمرار ضربهها تا یکسال بعد شد.
تیغی که شهرام و آرام بر گردن ما تیز کردند بر گردن خودش��ان نیز فرود آمد .یکی از همین
تکامل!!یافتههای بیریش��ه!! بهنام محمد توکلخواه بعد از دس��تگیری مسیر افراخته را رفت و
ضربات ناشی از وی مکمل ضربات افراخته شد .ش��مار زیادی طی سال بعد شناسایی ،دستگیر
و کشته شدند ...تا نوبت به بهرام آرام رسید .بعد از کشته ش��دن آرام ،پرچمدار دیگر روی خوش
ندید و سازمان پوالدین و پرولتریش بهسرعت مانند برف در برابر آفتاب واقعیات جامعه ،محو و
نابود شد که خود موضوع گفتوگوی دیگری است.
در پایان این بخش تذکر نکتهای را ضروری میدانم:

با یار در سلول
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درسرتاس��ر این گفتوگوها و بویژه گفتوگوی اخیر ،بنا به ضرورت مس��تند صحبت کردن
نام کسانی به نیکی وکس��ان دیگربه نقد ذکر شد .نیکی و بدی البته ناش��ی از ماهیت اعمال هر
یک از آنها اس��ت .من تالش کرده و میکنم راوی نه بیطرف بلکه صادق وقایع باشم .نیکان
را دوست دارم همچون ش��ریف ،مرتضی ،منیریجاوید و ...؛ اما از کس��انی که به ما ضربه زدند
بخصوص شهرام وآرام و حتی افراخته کینهای به دل ندارم ،این نیز از آموختههای من از شریف

است .به تعبیر امروزی میبخشیم ولی فراموش نمیکنیم.
یکنیم چون فراموشی
یهای خوب انسانی است ،فراموش نم 
یبخشیم چون بخشش از ویژگ 
م 
نقطه ضعف است .در اثر فراموشی خطر تکرار وجود دارد .هر آنچه که من گفتم نیز در این راستاست
یمان و از
جها 
مه��ا و رن 
نهای ریخته ش��ده ،از زخ 
که فراموش نکنیم و از گذش��ته بیاموزیم .از خو 
یمان،مشعلیفروزانبسازیمفراراهآیندگان.امیدکهچنینشود.
یها 
تهاوناکام 
شکس 
من فقط درتنهاییهای گاه و ب��یگاه خویش از آن زمان تا کنون ،هم��ان گونه که روزی در
سلول کمیته مش��ترک خصوصی از محسن خاموشی پرس��یدم ،قاتالن مجید ،مرتضی ،محمد
یقینی ،یوسف ودیگر یاران را پیش روی میآورم و سؤال میکنم :چرا؟ به کدامین گناه ...؟
ضمن این که امروز بر این باورم خون ریخته شده انس��ان ،حق و ناحق ندارد .هرخونی که از
فرزند انسان بر زمین جاری شود "ناحق" است ،حتی خون دشمنان ،خون قاتالن و جنایتکاران،
چرا که آن نیز تکمیل کننده مدار بسته و سیکل معیوب تولید و بازتولید خشونت است.
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استمرار خیانت؛ استمرار ضربه
در گفتوگوی پیش�ین به ماجراهای پس از دس�تگیری وحید افراخته و سرنوش�ت رقتبار او و
جریانیکهدرزندانساواکنمایندگیمیکرد،پرداختید،خوباستماجراراازهمانجاپیگیریکنید.

پیش از این گفتم که حجم عظی��م اطالعاتی که در اث��ر «خیانت» وحید افراخت��ه در اختیار
ساواک قرار گرفت ،چنان بود که برای اولینبار در تاریخ مبارزه مسلحانه ،ساواک ،اشراف و تسلط
کامل بر تش��کیالت پیدا کرد .اش��راف س��اواک همراه با بههمریختگی همهجانبه تشکیالتی ـ
سیاسی و ایدئولوژیک سازمان ،باعث شد که ضربات در تمام سال  1354و  1355ادامه پیدا کند.
ساواک دیگر مانند قبل با اولین سرنخها اقدام به دس��تگیری نمیکرد ،بلکه به اعتبار تسلط
کاملش بر تش��کیالت ،از طریق سیستمهای تعقیب مراقبت و ش��نود سعی میکرد شبکههای
هرچه بیشتری را شناسايی کند .در نشریه خبری شماره  23سازمان ،منتشره در خارج کشور در
اینباره چنین آمده است:
«از س��ال  ،55تاکتیک کمیته مبارزه با خرابکاری عوض شده است .درصورتی که نزد کسی
کتب و نشریات ضد رژیم کشف شود او را پس از چند روز آزاد کرده ،منتها تحت نظر میگیرند تا
اگر روابطش با گروه مجدداً برقرار گردد ،روی همان گروه و گروهها مراقبت کنند .یا اگر در یک
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درگیری مبارزی موفق به فرار شود ،احتما ًال امکان فرار میدهند تا با مراقبت بتوانند خانه تیمی
او را پیدا و تحت نظر قرار دهند که به کشف وسیعتری برسند».
در چنان شرایطی ،رهبری سازمان و شخص محمدتقی شهرام کماکان از اين مسائل غافل
بودند .در «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک» از یکس��و به نمایندگی خودخوانده ازسوی طبقه
کارگر و در هیأت رهبر منحصر به فرد انقالب ،بر فهرس��ت گناه��ان و خیانتهای ما میافزاید
و از س��وی دیگر با شمش��یر آخته رهبری پرولتاریا همه را بیرحمانه از دم تیغ میگذراند و البته
دستهگل است که تقدیم خود میکند .در این مسیر چه باک از دروغ و چه باک از جعل واقعیات.
او مینویسد« :اکنون مبارزه مسلحانه در میهن ما گام اول از حلقه مارپیچی عظیم و طوالنی
خود را طی کرده است .س��ازمانهای مسلح پیشتاز توانس��تهاند قوانین بقای رشد یابنده خود را
کشف کنند [مقصودش همان تغییر مواضع ایدئولوژیکی است] و بهطور عمومی در یک مرحله
موجودیت خویش را «تثبیت» سازند
اما حرکت بعدی این مبارزه موکول به اجرای وظایفی میش��ود ،این وظایف در این عبارات
خالصه میشوند:
1ـ سمتگیری استراتژیک سازمانهای مسلح پیشتاز بهس��وي طبقات زحمتکش و پايین
جامعه (بوي��ژه کارگران ،اقش��ار پايین و تحت س��تم خردهبورژوازی ش��هری و دهقانان فقیر و
تهیدستان روستاها)
2ـ تماس با مبارزه خاص این طبقات به وسايل گوناگون سیاسی ـ تشکیالتی و نظامی
3ـ ترویج و تبلیغ ایدهه��ای انقالبی (بخوانید مارکسیس��م مورد ادعای پرچم��دار) در میان
این طبقات و ارتقا و تشکل مبارزه آنان تا سطح مبارزه مس��لحانه به کمک همین وسايل[.تا] ...
پایگاه طبقاتی جنبش مسلحانه را که تاکنون بر دوش روش��نفکران انقالبی قرار داشته است بر
(((

.

 - 1الزم به توضیح است که «تثبیت مبارزه مسلحانه در ش��هر» یک مرحله از استراتژی تدوین شده توسط سازمان در
پيش از شهریور  1350بود با تعریف و مشخصات خاص خود ،استراتژیای که پرچمدار در تدوین آن هیچ نقش و اثری
نداشت ،اما در این مورد نیز ،مانند بسیاری موارد دیگر ،پرچمدار با قلب و وارونهكردن سعی در مصادره آن دارد.
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قلب تودههای زحمتکش جامعه و در وهله اول آگاهترین و مستعدترین آنها استوار سازد».
پرچمدار ،همچنین در جستوجوی دالیل (بخوانید توجیهات) زیربنايی برای تغییر مواضع
ایدئولوژیک مینویسد« :تئوریهای مبارزاتی ما اکنون باید بتواند همگام با تحوالت جهشوار
جامعه ،چه در جبهه دش��من ،از نظر قدرت و رش��د روز افزون بورژوازی وابسته و انحصارطلب
دولتی ایران ،و چه در جبهه خودی ،از نظر رشد نیروهای مبارز و پیدایش مقاومتهای گسترش
یابنده جدید ت��ودهای (کارگ��ری ،گروهه��ای خودبهخودی ش��هری و حت��ی پیدایش بعضی
هس��تههای مقاومت روس��تایی) و همچنین تغییراتی که از نظر برهمخ��وردن ترکیب طبقاتی
جامعه و رش��د روز افزون نیروهای کارگری بهوجود آمده ،پاسخهای مناس��بی در قبال مسائل
)(1

جدیدی که این حرکت پرشتاب مطرح میسازد ،داشته باشند».
درحالیکه مبارزین مانند ب��رگ خزان بر خاک میافتند و س��لولهای ش��کنجهگاه کمیته
مش��ترک در اثر خیانت افراخته و وادادن قریب به اتف��اق تغییر ایدئولوژی دادهها لبریز اس��ت،
پرچمدار در عالم رؤیا و توهم بر توسن رهبری پرولتاریا نشسته ،از کشفیات انقالبی خویش و از
«تثبیت» سازمان داد سخن میدهد.
نماین��دگان مبارزترین و انقالبیترین تفکر مذهبی را میکش��د و میس��وزاند ،س��ازمان و
تشکیالت آنها را متالش��ی میکند و آنگاه در تکراری تراژیک و ش��اید هم کمدی ـ تراژیک،
انزوای پیش روی خود را چنین توجیه میکند:
«آیا اندك کس��انیکه حقایق را میفهمن��د و مردانه به دف��اع از آن برمیخیزن��د ،میتواند
موجبی برای عدول از چنین وظیفهای باش��د ،در چنین صورتی ،تمام مبارزین راه حقیقت ،تمام
مصلحین ،تمام انقالبیون و تمام پیامبران در طول تاریخ اشتباه میکردهاند! وقتی پیامبر اسالم
مبارزه اجتماعی خود را آغاز کرد ،تنها دو نفر از او پیروی کردند و پس از سه سال کار سرسختانه،
تنها هشت نفر به او ایمان آوردند»....
(((

 - 1بیانیه اعالم مواضع ...ضمیمه شماره  ،2صفحه ،93چاپ اینترنتی ،تارنمای انتشارات اندیشه و پیکار.
 - 2مقدمهای بر اعالمیه کمیته هماهنگی انقالبی س��ازمانهای چریکی امریکای التین ،نش��ريه مجاهد ،ش��ماره 5
(خارج از کشور) ،صفحه .18
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او در ولونتاریستیترین و سکتاریستیترین ش��کل ممکن از همان تودههایی که سنگشان
را به سینه میزند ،مینویسد ...« :ما نهتنها نمیتوانس��تیم به وجدانهای مردد و متزلزل تسلیم
ش��ویم ،بلکه مصمم بودیم که اگر تنها پژواک صدای حقیقتجویانه خود ما ،جواب ما باش��د ،با
بانگی رسا چنین حقیقتی را اعالم کنیم».
(مقدمه بیانیه اعالم مواضع  ...ذیل عنوان هدف از انتشار این رساله)
او نوشتههای گذشته را جهت هرچه بیشتر قطورکردن «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک»،
سرهمبندی کرده و منتشر میکند.
در ضمیمه شماره سه بیانیه اعالم مواضع ...تحت عنوان «منشأ اجتماعی ایدهآلیسم موجود
در بطن تفکر س��ازمان و ماهیت طبقات��ی آن» نارواترین حمالت را بر مهن��دس بازرگان وارد
میکند .اطالعات ناقص و دروغ از مالقات بنیانگذاران س��ازمان با مهن��دس بازرگان گرفته تا
مراحل و دورهبندی تاریخچه سازمان نقل میکند و سرانجام میافزاید:
«حرکت تکاملی اندیش��ه و تفکر ما که همراه با رشد و توسعه هس��ته ماتریالیستی آن بود ،یا
میبایست در نقطهای پوسته ایدهآلیستی خود را بشکند و یا عقبگردی ارتجاعی و نابودکننده را
پذیرا شود .تشخیص صحیح رهبری سازمان در انتخاب مرحله «مبارزه ایدئولوژیک» (تابستان
 )1352درست همان پاسخ الزمی بود که به ضرورت تکاملی این اندیشه داده میشد».
« ...اکنون دیگر تغییرات ک ّمی جای خودشان را به یک تغییر کیفی میدادند .طی دوسال مبارزه
سهمگین ایدئولوژیک ،مبارزهای آشتیناپذیر با جلوههای سیاسی ـ تشکیالتی ایدهآلیسم و سپس
ابعاد فلسفی آن ،همان مرحله دردناک اما الزمی بود که هر تولد جدیدی به همراه دارد .و ما اینک
(((
در چنین نقطه نوینی از درک حقیقت ،حقیقت ماتریالیستی جهان ،تولدی دوباره یافتهایم».
بدینترتیب تولدی که با س��زارین خون ،دروغ ،ترور و س��رکوب آغاز ش��د ،هنوز هفتاد روز
از ریختن خون ش��ریفواقفی نگذش��ته ،اولین محصول و نوزاد ناقصالخلق��هاش ،بهنام «ببر
سازمان»(((در اولین آزمایش جدی ،موش از آب درآمد و بدینترتیب داستان ادامه یافت.
 - 1بیانیه اعالم مواضع ...ضمیمه  ،3صفحه  ،101تارنمای انتشارات اندیشه و پیکار.
« - 2ببر سازمان» لقبی اس��ت که پرچمدار به وحید افراخته داد .افراخته پس از ش��رکت در ترور مجید شریفواقفی و
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تنها نگاهی س��ریع به فهرست اس��یران و کشتهش��دگان این دوران به نقل از نشریه خبری
س��ازمان مجاهدین ش��ماره  ،23کافی اس��ت تا ابعاد ضربه و نیز توهم افسارگسیخته رهبری
را نمایان سازد .این فهرس��ت جدا از انبوه کسانی اس��ت که در ماههای اولیه پس از دستگیری
افراخته دستگیر و یا کشته شدند:
1ـ  3دي  :1354حسن سبحاناللهی ،هنگام دستگیری با خوردن قرص سیانور خودکشی کرد.
2ـ  5اسفند  :1354سرگرد علی محبی ،به شهادت رسید.
3ـ  11اسفند  :1354منیژه (بتول) افتخاری ،دراثر انفجار ناخواسته یک بمب صوتی مجروح
شد و با قرص سیانور خودکشی کرد.
4ـ صدیقه رضايی در سر یک قرار لو رفته با قرص سیانور خودکشی کرد.
5ـ بهمن  :54دکتر طباطبايی را که قب ً
ال در شهریور  50در رابطه با مجاهدین دستگیر و به دو
سال زندان محکوم شده بود ،دوباره دستگیر کردهاند.
6ـ  19اسفند  :54فرهاد صفا ،کادر برجسته سازمان و از مسئولین سابق استان فارس و مسئول
سابق خود من ،که پس از سه سال از زندان آزاد شده بود ،مورد سوءظن قرار گرفت و کشته شد.
و درسال :1355
7ـ اول اردیبهشت  :1355سه نفر بهنامهای جمال شریفزاده شیرازی ،مهدی موسوی قمی
و طاهره میرزا جعفر عالف (همسر محمدتقی شهرام) در خیابان منیريه طی درگیری با مأموران
ساواک کشته شدند.
8ـ سهش��نبه  21اردیبهش��ت  :55ابراهی��م داور و ه��ادی فرجاد پزش��ک بع��د از لورفتن
قرارهايشان كشته شدند.
9ـ  16اردیبهشت  :1355دو نفر بهنام های خسروصفايی وگرسیوز برومند در درگیری کشته شدند.
10ـ  26اردیبهشت  :1355یازده چریک فدایی در درگیری با مأموران ساواک کشته شدند.
مرتضی صمدیهلباف بهجای شریفواقفی وارد مرکزیت ش��د .او در زمان دستگیری عضو مرکزیت سازمان بود .پس از
دستگیری افراخته ،حسین سیاهکاله (نام مس��تعار کاظم) که او نیز در زدن تیر به س ِر ش��ریفواقفی و سوزاندن جسد او
شرکت داشت وارد مرکزیت شد.
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11ـ سه روز بعد ،چهارشنبه  29اردیبهشت  :1355ده چریک فدایی دیگر در رشت ،قزوین و
کرج کشته شدند.
12ـ اردیبهشت ماه  :1355طی درگیری در خیابان ری چهار نفر کشته شدند.
13ـ همین ماه یک نفر دیگر در خیابان پشت مسجد سپهساالر کشته شد.
14ـ  8خرداد  :1355یکی از خانههای تیمی چریکهای فدایی در خیابان زیبا کوچه مش��اور
مورد حمله قرار گرفت .یک زن و یک مرد کشته شدند.
اهمیت این آمار و ارقام وقتی روشن میشود که دانسته ش��ود طی سالهای  52و ( 53یعنی
به گمان پرچمدار سالهای حاکمیت ایدهآلیس��م) تعداد ضربات ،دستگیری و شهادتها بسیار
بسیار کمتر بود .ضربه خانه ش��یخ هادی که به دستگیری ناصر جوهری ،سیمین صالحی و شما
(میثمی) انجامید ،نیز ،نه از موفقیت س��اواک ،بلکه از بیدقتی و بیتجربهگی افراد عملکننده و
عدم رعایت اصول اعالم شده تشکیالتی ـ عملیاتی ناشی میشد.
همچنین اگر به علت ش��ماری از این دس��تگیریها توجه کنیم متوجه خواهیم شد که تعداد
قابلتوجهی از ضربات ،ناشی از مشکالت مالی و از بین رفتن حمایتهای اجتماعی است ،مانند
مراجعه برای گرفتن ودیعه خانههای مشکوک و تحت کنترل.
باوجود این ضربات ما ش�اهدیم که س�ازمان هم در داخل و هم در خارج س�ازمان ،دس�ت به
عملیات مس�لحانه میزند ،مانند ترور سه مستش�ار غیرنظامی پایگاه جاسوسی امریکا در ایران
در  6شهریور 1355؛ آیا این نشان استمرار قدرت سازمان باوجود ضرباتیکه خورده نیست؟

نه ،نش��ان قدرت نیس��ت ،اتفاق ًا نش��ان ضع��ف و از همپاش��یدگی و ندانمکاری س��ازمانی
ـ تش��کیالتی اس��ت .باوجود گس��تردگی ضربات ،تق��ی ش��هرام نمیخواهد به منبع و منش��أ
اصلی ضربات که عملکرد او در متالش��یكردن «س��ازمان مجاهدین خلق ای��ران» و برآمدن
محصوالتی مانند افراخته است ،اعتراف کند.
او برای فرار از قبول مسئولیت ،به ترور در درون و بیرون سازمان متوسل میشود؛ ترورهایی که
دو روی سکهای واحد و نوعی «عمل درمانی» و تزریق ماده افیونی به کالبدی در حال مرگ است.
ترور س��ه مستش��ار غیرنظامی امریکایی درشش��م ش��هریور ،1355آخری��ن عمل نظامی
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تشکیالت و آخرین مورد از «افیون درمانی» است .ترورهای داخلی البته کماکان ادامه مییابد.
بیمناس��بت نیس��ت به نمونههای دردناک و فاجعهبار از بیمس��ئولیتی کامل نسبت به جان
افرادی که حاضر به قبول ایدئولوژی جدید نبودند و در مواردی حذف فیزیکی آنان بپردازم .نمونه
بارز اینگونه خطاهای فاحش که پیش از این هیچگاه سابقه نداشت ،ترور حسن ُحسنان است.
1ـ در پی ترور ش��ریفواقفی و نابودی گروه ما ،پرچمدار به منظور زمینهسازی جهت اعالم
مواضع ایدئولوژی��ک ،نیاز به عملیات پر س��روصدا دارد ،برای این منظور ترور کنس��ول امریکا
«دونالد آربوتا» در دستور کار قرار میگیرد.
در دوازدهم تیرماه  1354ی��ک واحد عملیاتی در تقاط��ع خیابان خردمن��د راه را بر اتومبیل
سرویس س��فارت امریکا بسته و به روی آن آتش میگش��اید ،اما بهجای دیپلمات مورد نظر ،در
این عملیات حسن ُحس��نان مترجم ایرانی س��فارت امریکا ،هدف قرار گرفته و کشته میشود؛
مترجمی که عضو بسیار باارزش و نفودی سازمان در سفارت امریکا بود.
براساس دانستههای بعدی ،حسن ُحسنان توس��ط عبدالرضا منیری جاوید ،همکالس دوران
مدرسه در دبیرستان کمال ،به سازمان وصل شد .وی مدتی به اتفاق منیری جاوید به مطالعه قرآن
و نهجالبالغه پرداخت .در سفری که ُحسنان به اروپا داش��ت ،توسط منیری جاوید به فردی در اروپا
معرفی شد و در آنجا با آثار و نوشتههای مجاهدین آشنا شد .او در بازگشت از سفر اروپا درصدد تماس
با سازمان برمیآید .بنا به اظهارات جواد قائدی (نزدیکترین فرد به محمدتقی شهرام) ،حسن حسنان
تنها با بهرام آرام ارتباط داشت .بنا به نوشته حسین روحانی ،شناسايی و طرح عملیات ترور کنسول
امریکا توس��ط وی انجام گرفته بود و روز عملیات نیز قرار بود او در صندلی جلوي اتومبیل کنسول
بنشیندکهبهدلیلتغییراتی،کنسولدرماشیننبودوحسناناشتباه ًاترورمیشود.
طبق اعترافات جواد قائدی ،حس��ن معمو ًال در جلوي اتومبیل مینشست و کاردار در عقب،
بنابراین خط ترور این بود که فرد عقب مورد حمله قرار گیرد .حسنان که تنها با بهرام آرام ارتباط
داشت ،در روز ترور ،با قراری که با بهرام آرام داشت ،در عقب اتومبیل نشست ،چون کاردار در آن
روز در اتومبیل نبود .تیم ترور ـ تحت فرماندهی وحید افراخته ـ در ناهماهنگی کامل با فرمانده
شاخه نظامی(بهرام آرام) ،حسن حسنان را هدف قرار میدهد.
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 8روز پس از این واقعه ،س��ازمان با صدور اطالعیهای در مش��هد (محل تولد و زیست حسن
حسنان) بدون اشاره به عضویت حسنان در سازمان ،مسئولیت قتل سهوی او را پذیرفت و حادثه
را ناشی از اشتباه دانست و ضمن تجلیل از حس��نان ،از خانواده او عذرخواهی كرد .بعدها و پس از
دستگیری افراخته بود که ساواک فهمید حسن حسنان عضو مخفی و نفوذی سازمان بوده است.
در «بولتن ویژه» کمیته مش��ترک ضدخرابکاری ،به تاریخ  3شهريور  ،1354که ظاهراً برای

مقامات درجه اول امنیتی و شخص شاه تنظیم ش��ده ،تحت عنوان «اعترافات وحید افراخته در
زمینه تبادل اطالعات با سفارتخانههای شوروی در خارج کشور» ،از جمله چنین آمده است:

«پیرو گزارش��ات قبلی در زمینه اعترافات وحید افراخته (فرمانده تیم سیاسی ـ نظامی گروه
بهاصطالح مجاهدین خلق که در تمامي برنامههای ترور گروه يادش��ده شرکت داشته است به
اس��تحضار میرس��اند ،متهم موصوف در ادامه بازجويیهای معموله اعت��راف كرده که پس از
ترور دونفر سرهنگ امریکایی ،کیفدس��تیهای آنها را برداشته و بهجای آن کیف دیگری که
محتوی مواد منفجره بوده در اتومبیل گذاش��تهاند تا پس از رس��یدن مأمورین در محل حادثه و
بازکردن آن ،کیف يادشده منفجر و تلفات دیگری به مأمورین وارد آید.
وی افزوده پس از بررسی و ترجمه اوراق و نوشتجات داخل کیفهای دو سرهنگ موصوف
)(1
(این مدارک توسط حسن حسنان ترجمه شده است) ...
2ـ نمونه دردناک دیگر ماجرای فرار ،مخفیشدن و سرانجام کشتهشدن سرگرد علی محبی
است؛ ارتشی مبارز و آزادهای که به منظور پيوستن به س��ازمان مجاهدین خلق ایران و با قبول
آرمان و اعتقادات آنان با تجهیزات نظامی فراوان از پادگان فرار کرد .او با بیمس��ئولیتی کامل
پرچمدار و سازمان روبهرو شد و سرانجام هم در تنهایی و رهاشدگی ،جان باخت.
علی محبی متولد  ،1319اهل زنجان ،در س��ال  1339وارد دانش��کده افس��ری شد .سرگرد
علی محبی ،همزمان فرمانده خدمات و فرمانده ش��بکه مخابرات پادگان ش��اهپور (سلماس در
آذربایجان غربی) بود .او از منسوبین سعید محسن بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران بود.
 - 1کلیش��ه گزارش س��اواک در صفحه  657و  ،658جلد  1از مجموعه  3جلدی «س��ازمان مجاهدین خلق ،پیدایی تا
فرجام» از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی نقل شده است.
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سرگرد علی محبی ،در تاریخ پنجش��نبه  4دیماه  1354با یک خودرو ارتشی از پادگان خارج
میشود ،درحالیکه فهرست زیر از آمار موجودی پادگان بهطور مخفیانه همراه وی بود:
ـ ده قبضه کلت ارتشی «کبرا»
ـ یک قبضه کلت کمری «الما»
ـ  260تیر فشنگ و  120پوکه کلت
ـ  100عدد فشنگ «الما»
ـ یک دستگاه بیسیم
ـ پروندههای مخابراتی
ـ دستور کار مخابراتی نیروی زمینی شاهنشاهی و لشگر و کلیدهای ماشین رمز.
در پی این فرار ،مأموران ساواک به خانه وی ریخته ،همسر و دو فرزندش را به گروگان گرفته
به پادگان جمشیدیه منتقل میکنند .فرزندان وی را گروگان نگاهداشته و همسر سرگرد محبی
را با هواپیمای نظامی به تبریز میبرند.
منوچهری کمیته (منوچهر وظیفهخواه ،همان بازج��وی اصلی وحید افراخته) برای بازجویی
از همسر و خواهر سرگرد محبی به تبریز میرود .عکسهای س��رگرد محبی در تعداد وسیع در
اختیار مأموران پلیس و نیروهای امنیتی قرار میگیرد و برای دستگیری او صدهزار تومان جایزه
(که در آن زمان مبلغ زیادی بود) تعیین میشود.
پس از فرار س��رگرد محبی ،بهرام آرام ،مس��ئول نظامی تش��کیالت ،عبداهلل زرینکفش را
بهعنوان مسئول و رابط او تعیین میکند.
زرینکفش مینویس��د ...« :م��ن او را در خانهای که در کوچههای میدان ش��وش داش��تم،
نگهداشته بودم و حتی ماهی یکبار هم ش��ده به آنجا میرفتم .تمام مدتی که پیش من بود ،مدام
(((
نماز میخواند و ناراحت بود و گریه میکرد»...
قاسم عابدینی ،از دیگر کادرهای سازمان در آن زمان ،معتقد است که ناراحتی روحی سرگرد
ی عبداهلل زرینکفش ،صفحه ،168جلد« ،2سازمان مجاهدین خلق ،پیدایی تا فرجام».
 - 1به نقل از نوشتهها (یا بازجوییها 
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محبی ناشی از آگاهیاش نسبت به تغییر ایدئولوژی سازمان بود.
او مینویس��د...« :وی در آن دوره تحت فش��ار روحی زیادی بود .وقتی فهمید که س��ازمان
مذهبی نیست برایش بس��یار ناراحتکننده بود ...در جریان نبودن وی نسبت به مواضع سازمان
آگاهانه ب��ود ،زیرا از ای��ن نمونه وجود داش��ت .علتش هم این ب��ود که وی اگ��ر در جریان قرار
میگرفت ،این احتمال وجود داش��ت که او ًال چنان کاری نکند و ثانی ًا اگر هم کرد ،به س��ازمان
وصل نشود .پس با توجه به اینکه مدت زیادی از انتش��ار «بیانیه» میگذشت و احتمال داشت
که وی متوجه قضیه شود ،به احتمال قوی او را در جریان قرار ندادهاند و سریع ًا هم اقدام کردهاند
که گند قضیه باال نیاید .وی در حدود اوایل دیماه  54مخفی شد»...

قاس��م عابدینی میافزاید...« :روش��ن اس��ت که بهدلیل انتش��ار مخفی بیانی��ه ،در آن
مدت هنوز این بیانیه بهدس��ت محبی نرسیده باشد و مرتبطان س��ازمانی وی هم از این کار
(((
خودداری کرده بودند»...
در مورد سرانجام و کشتهش��دن س��رگرد محبی روایتهاي متفاوت و گوناگون است .آنچه
مس��لم اس��ت اینکه س��ازمان ،او را که فردی مذهبی بوده از تح��والت ایدئولوژیکی بیخبر
نگاهداش��ته و با نگاهی ابزاری و منعفتطلبانه او را تش��ویق به مخفیش��دن کرده است .حال
آنکه او با سازمان پرچمدار تقارب و همسويی نداشت .نتیجه چنین عدمتقاربی ،منزویشدن او
و بیتوجهی نسبت به سرنوشت وی بود.
مطبوعات رژیم در تاریخ س��وم اس��فند ماه  1354اع�لام کردند که وی در ی��ک درگیری
مسلحانه در تهران مجروح شد و سپس هنگام انتقال به بیمارستان جان سپرده است.
در اظهارات سایر افراد سازمان ،علت مرگ او شلیک ناخواسته در حمام و یا درگیری در حمام
و خوردن قرص سیانور ذکر شده است.
در بولتن س��اواک در اینباره چنین آمده است...« :س��رگرد اخراجی علی محبی ،نامبرده باال
 11قبضه اس��لحه و تعدادی وس��ایل و مدارک دیگر را از پ��ادگان ش��اپور در آذربایجان غربی
 - 1قاسم عابدینی ،صفحه  ،168جلد دوم ،منبع پیشین.
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ربوده و به گروه خرابکاران بهاصطالح مجاهدین خلق ایران پیوس��ته بود .روز  2اس��فند 1354
هنگامیکه برای اس��تحمام به حمام عمومی خیابان س��یروس رفته بود ،تیر از سالح کمری او
خارج که درنتیجه حمامی و ش��اگردش او را خلعس�لاح و نامبرده با خوردن قرص سمی معدوم
(((
شده است».
علت هر چه بوده ،قاسم عابدینی مینویسد:
«از بهرام آرام سؤال شد که چرا او را بهتنهایی به حمام فرس��تادهاند و یا اجازه دادهاند که تنها
برود و او جواب قانعکنندهای نداشت».
3ـ نمونه جنایتکارانه دیگر قتل «محمد یقینی» از کادرهای قدیمی سازمان است.
نام «محمد یقینی» ،متولد تبریز ،فارغالتحصیل مدرسه عالی بازرگاتی ،اولینبار در سال 1350
در اسناد ساواک در زمره افراد متواری و اعزام شده به اردوگاههای فلسطینی فتح مطرح شد.
در بخشی از بازجويیهای منتشره از شهید بنیانگذار محمد حنیفنژاد ،در مورد یقینی چنین
آمده اس��ت« :در آن مدت که من در تبری��ز بودم ،یعنی در س��ال  43-44ک��ه در مرند خدمت
میکردم با سیدجلیل س��یداحمدیان و محمد یقینی آشنا شدم و برایش��ان قرآن میخواندم ،تا

آنکه دوباره  4سال بعد در تهران تماس گرفتیم و وارد سازمان شدند»...
در اول مرداد  ،1350محمد یقینی و محس��ن نجاتحس��ینی با شناس��نامه و مدارک جعلی،
همراه با سالح و مهمات جاس��ازی ش��ده ،از طریق پرواز عادی با هواپیمای پانامریکن ،قصد
پرواز از بیروت به تهران را داش��تند که در ف��رودگاه بیروت در اثر کنترله��ای امنیتی لو رفته و
دستگیر میشوند.
براس��اس گزارش نمایندگی س��اواک در لبنان  ،نامبردگان به خاطر حمل سالح غیر مجاز و
مدارک جعلی به شش ماه حبس محکوم ش��دند .در این فاصله ،ساواک از طریق سفارت خود در
لبنان خواستار استرداد آنها شد .با وس��اطت و کمک امام موسیصدر و تشکیالت الفتح ،آنها
پس از طی دوره زندان آزاد شدند.
(((

 - 1بولتن ساواک ،پرونده علی محبی ،به نقل از صفحه  ،170جلد  ،2منبع پیشین.
 - 2بازجويی منتشر شده از محمد حنیفنژاد به نقل از جلد  ،1صفحه  ،671منبع پیشین.
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به این ترتیب او در جری��ان ضربه ش��هریور  1350در ایران نبود .پ��س از آن ،محمد یقینی
در بخش خاورمیان��ه س��ازمان و عمدت ًا درس��وریه و لبنان ب��ه فعالیت پرداخ��ت .او در تکمیل
دستاوردهای گروه شیمی و مواد انفجاری همراه با محسن نجاتحسینی فعال بود و تا سال 54
در زمره کادرها و مسئولین تشکیالت در خارج کشور بهشمار میرفت.
در زمستان س��ال  53با ورود علیرضا سپاس��ی آش��تیانی ،محمد یقینی بهعنوان رابط بخش
خاورمیانه و دانشجویان هوادار در اروپا فعالیت میکرد .در جریان اختالفات ایدئولوژیک چندبار
با سپاسی آشتیانی و محس��ن فاضل مذاکره کرد که نتیجه مطلوب ،یعنی اطاعت و انقیاد یقینی
حاصل نشد.
توگوهای! بیشتر و
به پیشنهاد سپاسی آش��تیانی و تأيید مرکزیت داخل ،قرار ش��د برای گف 
برخورد از نزدیک به داخل ایران عزیمت کن��د .یقینی ،پس از ورود به ایران ،از همان نخس��ت
و درجریان روابط جدید تش��کیالتیاش ،بر س��ر ترورهای داخلی و نیز بر س��ر تغییر ایدئولوژی
«مسئلهدار» پیوسته با مسئول و دیگرهم تیمیهایش بحث داشت.
بنا به نوشته محمد جواد قائدی «با تحوالت و تغییرات سازمان همراه و هماهنگ نشده بود».
بنا به ش��یوه انحرافی و فرصتطلبانه به کارگری در کارخانهها فرس��تاده میشود تا بهاصطالح
خصلتهای خردهبورژوای��ياش از بین رفته و انگیزههای پرولتری کس��ب کن��د و قادر به جذب
ایدئولوژی پرولتری شود .او پس از مدت کوتاهی با عنوان کردن بیماريهای جسمیاش (که واقعی
هم بود) کارگری رفتن اجباری را رها کرده و خواستار اعزام مجدد خود به خارج کشور میشود.
«بهانهای» که مبنای تصفی��ه و ترور یقینی میش��ود ،خروج بدون اج��ازه و اطالع یکی از
افرا ِد مذهبی مانده خارج از کش��ور ،بهنام «مصباح» بود .به نوشته محس��ن نجاتحسینی و به
احتمال قریب به یقین« ،مصباح» نام تش��کیالتی رضا رئیسطوس��ی ،رابط س��ازمان در لندن
بود« .مصباح» همراه با حسین روحانی به ایران آمده بود و حاضر به اطاعت و قبول نقطهنظرات
محمدتقی شهرام نشده بود.
جواد قائدی ،جریان سفر «مصباح» و ارتباط آن با ترور یقینی را چنین توضیح میدهد:
« ...یکی از س��مپاتهای ایرانی در خارج کش��ور که تغییرات ایدئولوژیک س��ازمان را مورد
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انتقاد قرار م��یداد ،به تقاضای داخل و با ط��رح اینکه برخورد با چنی��ن آدمهایی تنها در داخل
کشور امکانپذیر اس��ت به ایران آمد ،اما پس از مدتی و پيش از برخوردهای همهجانبه [مقصود
از برخورد همهجانبه البته روشن است] ،بدون اطالع سازمان ،مجدداً به خارج برگشت و علیرغم
اینکه او اصو ًال هیچگاه عضو سازمان محسوب نمیش��د و افراد دیگری از اعضا و عناصر فعال
سازمان با وی همراه نبودند ،طی اعالمیهای بهنام «عدهای از اعضای سازمان مجاهدین خلق
ایران» که در اروپا منتشر شد ،در برابر «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک» موضع گرفت .در این
اعالمیه از مرکزیت خواسته شده بود که امکانات سازمان را بدانان بسپارد»...
قائ��دی میافزاید« :ب��ا توجه ب��ه کاراییه��ا و تواناییهای وی ،م��ا معتقد بودی��م که وی
نمیتوانس��ته بهتنهایی ترتیب مس��افرت خود به خارج را بدهد و از آنجا که وی با محمد یقینی
ارتباط داش��ت ،ما مطمئن بودیم که اصرار یقینی برای رفتن به خارج ،عالوه بر عدمکش��ش و
توانایی برای فعالیت در داخل ـ در ش��رایط سخت س��ال  55ـ ازجمله پیوس��تن به فرد مزبور و
(((
َعلَمکردن یک جریان انشعابی نیز هست»...

به این ترتیب در تابستان  1355مرکزیت ،ش��امل محمدتقی شهرام ،بهرام آرام ،جواد قائدی
و حسین سیاهکاله (وی پس از دستگیری افراخته در مرداد  ،54بهجای او وارد مرکزیت شد) به
دالیل! زیر محمد یقینی را غیابی به اعدام محکوم میکنند:
انفعال در مبارزه
کوش��ش برای تجزیه س��ازمان و به راه انداختن یک جریان در مقابل س��ازمان در خارج از
کشور
کمک به خروج «مصباح» از کشور باوجود اطالع وی از مخالفت سازمان با این امر
محمدجواد قائدی که از آبان  55و پس از کشتهشدن بهرام آرام عضو مرکزیت شده و در این
تصمیمگیری مستقیم ًا شرکت داشته درباره جزئیات این ترور چنین توضیح میدهد:
«ابتدا در اواسط مرداد ،55این مسئله مورد تأیید قرار گرفت ،اما من بعدها صحت این تصمیم
 - 1جواد قائدی ،صفحه  ،58به نقل از صفحه  ،163جلد  ،1منبع پیشین.
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را مورد تردید قرار دادم و مطرح نمودم که علیرغم دالیل ذکر ش��ده ،ترور یقینی صحیح نبوده و
بهتر است ما به او اجازه بدهیم که به خارج برود و انشعاب او و ...مسئله مهمی نیست .با مخالفت
من با این مسئله ،تصمیمی که قب ً
ال گرفته ش��ده بود ،لغو شد و قرار شد در یک نشست مرکزیت،
این مسئله مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن تصمیمگیری شود.
در همین زمان ،من برخوردهای گذش��ته س��ازمان با علیاکبر نبوی ن��وری را ـ که منجر به
جداشدن او از سازمان و تشکیل گروه «فریاد خلق» شده بود ـ مورد انتقاد قرار دادم».
قائدی میافزاید« :در جلس��های که بهمنظور تصمیمگیری در مورد محمد یقینی تش��کیل
ش��د ،من در رابطه با تردید در مورد ترور یقینی [و نیز] انتقاداتیکه درباره برخورد با نبوی مطرح
کرده بودم و چند مسئله دیگر ،بهش��دت مورد انتقاد قرار گرفتم ودر چنین جو انتقادی ،تأيید من
نیز برای ترور یقینی جلب ش��د و پس از مدتی ،این عمل بهوسیله حسین سیاهکاله که در بخش

تکنیکی کار میکرد و در خانه تکنیکی انجام شد»...
به این ترتیب مس��ئولیت! (بخوانید مأموریت) کش��تن یقینی به حس��ین س��یاهکاله سپرده
میشود و قاس��م عبداهللزاده (مصطفی) نیز نقش معاون وی را داشته اس��ت .عبداهللزاده که در
نیمه دوم سال  55به مرکزیت راه یافته بود بهشدت مورد حمایت تقی شهرام بود.
به تعبیر قاس��م عابدین��ی ،یکی از ش��گردهای ش��هرام در باالکش��یدن افراد ی��ا «ارتقای
تشکیالتی» شرکت در چنین تصفیههایی بوده است.
نحوه ترور زندهیاد محمد یقینی ،به نقل از قاسم عابدینی چنین است:
«یکروز از روزهای پایی��ز  ،1355او را به خان��ه تکنیکی (واقع در خارج مح��دوده خاوران)
میبرند و به بهانه جعل پاسپورت او را مش��غول مینمایند و کاظم (حسین سیاهکاله) با شلیک
یک گلوله در مغز او ،وی را به شهادت میرساند».
عابدینی اعتراف میکند« :کاظم میگفت :او گویا از ماجرا بو برده بود .دوبار وارد اتاق ش��دم و
باالی سرش رفتم ،ولی او سرش را بلند کرد ،تا باالخره سومینبار که رفتم ،کار او را تمام کردم».
)(1

 - 1یادداشتهای محمدجواد قائدی ،صفحه  ، 59منبع پیشین.
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سیاهکاله سپس با کمک محمدقاس��م عبداهللزاده ،جسد را به بیرون ش��هر برده و روی آن
«ناپالم» ریخته و آتش میزند و در جایی از بیابانهای اطراف جاده خاوران به خاک میسپارد.
درباره شهادت محمد یقینی گفته ش��ده که وقتی از خارج کشور تلفنی با تقی شهرام صحبت
میشود و میپرسند که« :کار حسین به کجا کشید؟» [حسین نام تشکیالتی محمد یقینی بود]
شهرام در جواب میگوید« :در ایران سازماندهی شد!» وقتی میگویند اطالعات زیادی داشت،

او میگوید« :جایی سازماندهیاش کردیم که اطالعاتش درز نکند».
***
اکنون که به تش��ریح این واقعه میپردازیم برای ثبت در تاریخ و جمعآوری همهجانبه اسناد
و مدارک چنان جنایاتی بیمناس��بت نیس��ت روایت محسن نجاتحس��ینی از کادرهای اولیه
سازمان و کسیکه مدتها در خاورمیانه همراه و همرزم محمد یقینی بوده است را نیز ذکر کنم.
نجاتحسینی ضمن تش��ریح دقیق ماجراهای تغییر ایدئولوژی افراد سازمان در خارج از کشور
به ماجرای محمد یقینی نیز میپردازد .او مینویسد« :سپاسی تشکیالت خارج را دگرگون کرد،
همه مس��ئولیتهای حس��ین روحانی که در موضع رهبری نیروهای خارج بود و در برابر تغییر
ایدئولوژی ایستادگی میکرد را از او سلب کرد و به او توصیه کرد که برای برخورد ایدئولوژیک و
نیز کسب تجربه کارگری به ایران برگردد»...
جالب است دانسته ش��ود که همین برخوردها در فاصله س��الهای  52تا  53توسط شهرام با
سپاسی شده بود و شهرام او را تحت عنوان «اپورتونیس��ت چپنمای سلطهطلب» شدیداً مورد
حمله قرار داد و سرانجام پس از تسلیمشدن سپاسی با فرستادن او به خارج با یک تیر دو نشان را
هدف گرفت؛ یک ،او را که رقیب و مزاحم رهبریاش بود از ایران و تشکیالت داخل کشور دور
کند و دوم ،به کمک سپاسی دیگران را مطیع و منقاد سازد.
ی افزاید« :تراب حقش��ناس که مؤثرترین فرد در ارتباطات خارجی
محسن نجاتحس��ینی م 
سازمان بهشمار میرفت به طرابلس ،پایتخت لیبی فرستاده ش��د تا در آنجا از طریق تماس با دولت
(((

 - 1اعترافات حسین روحانی ،ص  ،13منبع پیشین ،صفحه .166
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لیبی به گشایش دفتری برای سازمان مبادرت کند و عم ً
ال خود وی نیز در حاشیه و تبعید قرار گیرد».
نجاتحسینی مینویسد« :در بهار  54حسین روحانی خانهای در خیابان بغداد در دمشق برای
مدت یکسال اجاره کرد ،اما اقامت او درآن خانه به یکماه نکش��یده بود که عازم سفر آموزشی
به ایران شد ...تابستان  54سپاس��ی نیز به اروپا رفت تا با برخی از اعضا و سمپاتها در آنجا بحث
و گفتوگو کند ...در این هنگام از داخل خبر رس��ید که فردی بهنام «مس��عود» عازم خاورمیانه
است .من ورود مسعود (محمد یزدانیان) را در فرودگاه دمش��ق کنترل کردم .او با یک هواپیمای
سوری از تهران به دمش��ق آمد ...از لحظهای که در تاکسی نشس��تیم ،یزدانیان در وصف بیانیه
تغییر ایدئولوژی که اولین نسخه آن را با خود به خارج آورده بود باب سخن گشود ،از رنسانسیکه
این بیانیه بهپا خواهد کرد صحبت میکرد .من سطح تش��کیالتی یزدانیان را نمیدانستم ،اما از
گفتارش چنین برمیآمد که آمده بود تا در رأس تشکیالت خارج از کشور قرار گیرد».
بنا به نوشته محسن نجاتحسینی:
«یزدانی [یزدانی��ان] به خانه خیابان بغداد منتقل ش��د تا مقدمات س��فرش به پاریس فراهم
شود .سه روز از ورود وی گذشته بود که محمد یقینی نیز از انگلیس به دمشق آمد .یقینی مریض
احوال بود و از نظر روانی بسیار خسته و فرسوده به نظر میرسید.
تنها برادرش ،یکسال پیش ضمن کوهنوردی زمس��تانی در یک حادثه سقوط بهمن کشته
ش��ده بود و پدرش بهدنبال این حادثه دق کرده و مرده بود ...مادر او با دش��واریهای بس��یار از
ایران به سوریه آمد و در آنجا با محمد دیدار کرد .این پیرزن آزردهخاطر از غم و مصیبت ،ب ه تنها
پسرش پناه آورده بود و اصرار داشت که به هر طریق در سوریه بماند.
ایــن خواسـت مادر بـا مخالفت تصمیمگیرندگان روبهروشد و مادر را با ناخرسندی به ایران
برگرداندند ...یقینی از رفتار تصمیمگیرندگان جدید در سازمان با تلخی یاد میکرد ...او مریض
احوال بود و فکر میکرد باید در خارج به معالجه بپردازد ،اما به وی دس��تور داده ش��ده بود که به
ایران برود و مسائل اعتراضی خود را با رهبری داخل در میان بگذارد»...
نجاتحسینی مینویسد...« :شبی که یقینی به خانه (خیابان بغداد) آمد ،من از درد و خستگی
کنار اتاق افتاده بودم و صدایم را نیز از دس��ت داده بودم .همان شب یقینی و یزدانی بدون دیدن
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یکدیگر ،از پشت پردهای که وسط اتاق کشیده بودیم ،تا پاسی از ش��ب با هم جدال و گفتوگو
کردند .بح��ث داغ آنها به گرم��ای خانه افزوده بود .ج��دال ،جدال ایدئولوژی��ک بود و حرکت
سریع بادبزنهایی که آن دو بهدست داشتند تهدیدآمیز مینمود .یقینی درحالیکه مرتب عرق
پیشانیاش را خشک میکرد از موضع مذهبی خود دفاع میکرد.
من در ای��ن موضع ک��ه مارکسیس��تها میبایس��ت س��ازمان مجاهدین را به ح��ال خود
میگذاشتند و خود تشکیالت تازهای ایجاد میکردند و یا به گروههای همفکر خود میپیوستند
با یقینی همعقیده بودم»...
نجاتحسینی چنین ادامه میدهد:
«وقتی یقینی مس��ئله مريضياش را مطرح کرد ،یزدانی در جواب گف��ت :برو ایران همانجا
معالجه کن ،الزم نیست توی اروپا معالجه کنی ،مگر مردم ما توی ایران چه میکنند؟»
رهبری تصمیم گرفته بود یقینی را به ایران بفرستد تا مبادا در اعتراض به دگرگونیها مزاحمتی
ایجاد کند .محمد یقینی یکهفته در خانه خیابان بغداد بود ...او س��پس با یک گذرنامه غیر ایرانی،
همراه با یک مسلسل ،یک اسلحه کمری و مقداری وسایل دیگر ،با هواپیما راهی ایران شد...
در خاطرات نجاتحسینی در مورد کمک محمد یقینی به خروج «مصباح» از کشور آمده است:
«حسین روحانی وقتی برای بار دوم به ایران بازمیگشت« ،مصباح» را که از رابطین سازمان
در انگلیس بود با خود به ایران برد تا وی نیز مس��ائل اعتراضی خود را ب��ا رهبری داخل در میان
بگذارد .مصباح به دمشق آمد و در آنجا گذرنامه حقیقیاش را به امانت گذاشت و با یک گذرنامه
غیرایرانی عازم ایران ش��د .در اولین ارتباط با افراد سازمان در داخل کشور ،گذرنامه خارجی او از
وی گرفته شد و اقامتش در ایران به درازا کشید.
پس از اینکه مدتی از اقامت «مصباح» در ایران گذش��ته بود ،تصادف ًا روزی محمد یقینی را
در یکی از خیابانهای مرکزی ش��هر تهران مالقات میکند .آن دو که مخفیانه در ایران بهسر
میبردند و هر دو در موضع اعتراضی نس��بت به س��ازمان قرار داش��تند از وضع ناهنجار خود ،از
بالتکلیفی و سرگردانی و از دش��واریهای امنیتی یکدیگر با خبر شده و قرار میگذارند هر چند
وقت یکبار یکدیگر را ببینند.
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پس از چندی مصباح تصمیم خود مبنی بر خروج از ایران را به اطالع یقینی میرساند و از وی برای
تهیه گذرنامه کمک میخواهد .چند روز بعد آنها یک گذرنامه خارجی بهدست میآورند .یقینیکه در
کار جعل مدارک تجربه داشت ،عکس گذرنامه را عوض کرده و مصباح با آن از ایران خارج میشود».
خروج مصباح که بدون اجازه سازمان داخل کش��ور صورت گرفت ،بهعنوان فرار او تلقی شد
روز پروا ِز مصباح ،یقینی او را تا فرودگاه مهرآباد همراهی کرد تا خروج او را کنترل کند و مطمئن
شود که بدون دردسر از قسمت کنترل گذرنامه میگذرد.
هنگام خداحافظی وقتی محمد برای آخرینبار دست «مصباح» را میفشرد گفت« :میدانم
که رفقای! سازمان مرا به فراریدادن تو متهم خواهند کرد».
نجاتحسینی مینویسد« :همانطورکه محمد یقینی خود پیشبینی کرده بود ،پس از خروج
«مصباح» از ایران ،از سوی رهبری سازمان ،یقینی عامل فرار مصباح شناخته شد».
او میافزاید« :چندی بعد من منتظر مسافریکه برای اولینبار به خارج سفر میکرد ،بودم .او
از تهران به دمشق میآمد .این فرد با گذرنامه خارجی که یقینی با آن به ایران رفته بود ،از تهران
به دمشق آمد .وی مقدار زیادی مدارک و پیام تشکیالتی همراه داشت .پس از تحویلگرفتن بار
مسافر تازه رسیده ،ضمن بازکردن جاس��ازیها و جمعآوری و تنظیم مدارک به نامهای «درباره
محمد یقینی» برخوردم.
براساس این نوشته که رمزی نوشته شده بود ،محمد یقینی دیگر به خارج برنمیگشت.
هر بار این پیغام را میخواندم ،زشتی کلمات عریانتر میشد و زخمی بر احساسم مینشاند...
یقینی به خاطر پافش��اری بر تفکرات مذهبی خود به داخل فرستاده ش��د .با اینکه او مدتها در
ایران سرگردان بود و میتوانست بهراحتی به خارج بازگردد ،همانجا ماند .او به یاران تشکیالتی
خود ،حتی افرادیکه از نظر اعتقادی در برابر او ایستاده بودند ،وفادار مانده بود.
محمد یقینی در آخرین روز اقامتش در دمشق ،پيش از عزیمت به ایران ،ضمن صحبتهای
گالیهآمیزش گفت« :شاید سفرش به ایران ابدی باشد»...
درآخرین تصویری که از او در ذهن دارم ،مرد بلندقامت و وارستهای را میبینم که در صندلی
عقب یک اتوبوس نشس��ته و با س��کوتی ناخرس��ند در تفکراتی ابهامآمیز فرو رفته اس��ت .این
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اتوبوس محمد را به فرودگاه دمشق رسانید تا راهی ایران شود و این آخرین دیدار ما بود».
نـجاتحسـینی مینویسـد...« :نوشـته زهرآلودی که از سرگذشت شوم محمد خبر میداد

ذهنم را نسبت به نویسندگانش بهشدت مسموم کرد.
من به خاطر اینک��ه روزی آزادی و آزادگی را ب��رای ملتی در بند به ارمغان بی��اورم ،این راه را

انتخاب کرده بودم .من آزادی عقیده را حق طبیعی هر انسانی میدانستم و در ضمیر مذهبیام نیز
«الاکراه فیالدین» بهخوبی جا افتاده ب��ود ،...اما اکنون یکی از بهترین یارانم قربانی تنگنظری
کسانی بود که هیچ حقی برای کسی جز خود قائل نیستند .این پدیده و رویدادهای مشابه پيش از
آن ،روابط انسانی و تشکیالتی مرا با سازمانیکه به آن عشق میورزیدم ،جریحهدار کرد.
در دوره اخی��ر ،رواب��ط و رفت��ار صمیمان��ه و پاک تش��کیالتی ب��ه برخورده��ای غیر انس��انی و
غیردموکراتیک رهبری جدید آلوده شده ...جلوهای از عملکرد رهبری داخل در رفتار یزدانی نیز متبلور
بود .او تمام افراد مؤثر خارج از کش��ور را با قضاوتهای نابجایش به لجن میکش��ید و از میدان مبارزه
بیرون میکرد و به این کار ناپسند خود ،لباس انتقاد درونسازمانی و مبارزه ایدئولوژیک میداد».

نجاتحسینی در پایان در مورد خود نیز چنین مینویسد:
«چند هفته بعد ...نامهای به پست مرکزی دمشق رس��ید که در آن فقط آدرس پستی ما بود.
من بهعنوان رابط س��ازمان در س��وریه نامه را گرفتم و باز کردم ...با دیدن نام «ابوعلی» که نام
تشکیالتی من در آن زمان بود به خواندن نامه ادامه دادم .نامه توسط یزدانی خطاب به سپاسی و
با لحنی توهینآمیز و تحقیرآمیز درباره من نوشته شده بود .من نامه را به سپاسی دادم و اعتراض
خود به شیوه ترور شخصیتی که یزدانی بهکار برده بود ،را به وی گفتم.
در همین موقعیت به نامه دیگری که از ایران فرستاده شده بود ،دست یافتم .در آن آمده بود:
« ...بعداً به حس��اب «ابوعلی» خواهیم رس��ید ».من بهجای اینکه در انتظار احکام خودسرانه

رهبری داخل بمانم بیدرنگ به فکر چاره افتادم»...

(((

 - 1تمامي نقلقولها و نوشتههای محسن نجاتحس��ینی ،از صفحات مختلف کتاب خاطرات او بهنام «پرواز بر فراز
خلیجفارس» ،چاپ اول ،1379 ،نشر نی اخذ شده است .خواندن این کتاب را به عالقهمندان این بخش از تاریخ گذشته
ایران ،توصیه میکنم.
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ترور اشتباهی حسن حسنان ،بیتوجهی کامل به سرنوشت سرگرد علی محبی و ترور محمد
یقینی و چندین مورد ت��رور داخلی دیگر مانند ت��رور علی میرزا جعفر عالف ،ب��ا اين عنوان که
میخواسته خود را به پلیس معرفی کند همه و همه از بههمریختگی و فروپاشی درونی سازمان
خبر میدهد .آنگاه در چنین ش��رایطی پرچمدار بهجای اعتراف به خطاها و اشتباهات و بهجای
تالش برای تصحیح اشتباهات ،باز هم در تاریخ  6شهریور  55به عملیات نظامی روی میآورد.
عملیات ترور مستشاران غیرنظامی درس��ت به منظور پركردن جای خالی اعتمادهای از دست
رفته سیاسی ـ تشکیالتی و اجتماعی بود .اسفبار آنکه دو روز پس از این عملیات ،در 8شهریور ،رژیم
شاه به تالفی ،دو نفر از زندانیان سیاسی را که پروندهشان در حد اعدام نبود ،به جوخه اعدام سپرد:
نادر صفری لنگرودی از مجاهدین ،که مدتی در بند  2اوین با وی هماتاق بودم

اعظم روحی آهنگران از چریکهای فدایی خلق
از اینروس��ت که میگویم عملیات نظامی درآن زمان نه نش��ان قدرت که نش��ان ضعف و
ازهمپاشیدگی مفرط است و طبیعی اس��ت که در چنان شرایطی س��ازمان هرگز توان مقابله با
پیامدها و واكنشهای ساواک را ندارد.
آیا دس�تگیری محمد توکلیخواه و پیامدهای بعدی دس�تگیری وی را میتوانيد در این رابطه
توضیح داد؟

در  27آبان ماه  ،1354در پی دستگیری دونفر از اعضای رده پایین سازمان در همدان ،فردی
بهنام محمد توکلیخواه نیز دستگیر میشود .توکلیخواه در بازجویی اعتراف میکند که پس از
طی دورههای مختلف تشکیالتی ،تغییر ایدئولوژی را پذیرفته ،ولی در این اواخر مرحله انتقادی
را میگذرانده و به کارگری فرستاده شده اس��ت .توکلیخواه در شاخههای متفاوت سازمان کار
کرده بود و از اینرو بسیاری از افراد و کادرهای س��ازمان ازجمله محمدتقی شهرام و بهرام آرام
را میش��ناخت .تا آنجا که من به یاد دارم محمد توکلیخواه دانشآموخته مدرس��ه علوی بود و
بسیاری از دانشآموختههاي این دبیرستان را که بعدها به مجاهدین پیوسته بودند میشناخت
و با شماری ارتباط مستقیم داشت.
الزم اس��ت بدانيد که هنگام دس��تگیری وی ،وحید افراخته نیز کماکان زنده و از همه جهت در
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خدمت س��اواک اس��ت .میتوان حدس قریب به یقین زد که افزون بر زمینههای انحطاط درونی،
افراخته نیز در شکستن توکلیخواه و ریختن زشتی و قبح همکاری با ساواک در وی مؤثر بوده است.
به این ترتیب ،ترکیب افراخته ـ توکلیخواه ،ترکیب و زوج بسیار کارآمدی برای ساواک میشوند.
اس��ناد و مدارک بعدی نش��ان میدهد که توکلیخواه جا پای وحید افراخته گذاش��ت و بعد
از اعدام افراخته تا بیش از یکس��الونیم بعد با اکیپهای شناس��ايی و ضربت کمیته مشترک
همکاری داش��ت .نام مس��تعار وی در این برنامهها «فردوس» ب��ود .خودفروختگی وی چنان
بود که س��اواک بعدها یک اتومبیل پژو سواری در اختیار او گذاش��ت و وی شخص ًا به شناسایی
مبارزین میپرداخت.
در اسنادیکه تاکنون منتشر شده رد پای خیانت و همکاری توکلیخواه در چند مورد به شرح
زیر مشخص است:
1ـ اولین نش��انه همکاری او لو رفتن یک��ی از خانههاي تیمی در خیابان صفیعلیش��اه بود.
در این خانه چند نفر مستقر بودند :عبداهلل اس��فندیاری ،علیرضا باباخانی ،صادق کرداحمدی و
همسر وی زهرا نجفی.
2ـ در پی دس��تگیری افراد فوق که وحید افراخته نیز در بازجویی و در «شکس��تن» مقاومت
آنها نقش داشت ،قرارهای حس��ن س��بحاناللهی و ابراهیم داور از اعضای مخفی سازمان لو
رفت و آنها كه از کادرهای مهم سازمان بودند با خوردن قرص سیانور خودکشی میکنند.
3ـ در اواخر فروردی��ن  ،1355توکلیخواه در خیابان منیریه ،دونف��ر از اعضای مخفی و مؤثر
سازمان را که میشناخت مشاهده کرد .این دو نفر جمال شریفزاده شیرازی و مهدی موسوی
قمی بودند ،به همراه این دو یک زن نیز مش��اهده ش��د ،وی طاهره (فاطمه) میرزاجعفر عالف
همسر محمدتقی ش��هرام و خواه ِر برادران میرزاجعفر عالف است .هر س��ه این افراد در پایان
درگیری با مأموران ساواک ،با قرص سیانور خودکشی کردند.
4ـ در اس��ناد مربوط به ضربات وارده بر س��ازمان چریکهای فدایی خلق نی��ز بهنام محمد
توکلیخواه برمیخوریم:
 ...در س��اعت  ،10/18روز  10مهرماه  1355اکیپ کمیته مش��ترک کورش ،درحالیکه محمد
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توکلیخواه را به همراه داشت ،در خیابان شاه ،پس از تقاطع سیمتری نسبت به دو نفر که در پیادهرو
در حرکت بودند ،مش��کوک میش��ود .توکلیخواه نیز تأيید میکند که «به فدايیان میخورند»،
بنابراین مأمورین کمیته مشترک به دستگیری آنان اقدام میکنند ،ولی در جریان زدوخورد «پرویز
)(1
داودی» با جویدن سیانور کشته میشود و فرد همراه وی از مهلکه جان به در میبرد.
5ـ با هم��کاری فعال و مس��تقیم این دیگ��ر محصول تکام��ل! یافته عالوه بر کس��انی که
برشمرده شد ،ش��مار زیادی از مبارزین دستگیر و کشته شدند :س��رورآالدپوش ،محمدحسین
اکبری آهنگر ( 6مهرماه  )1355و تعدادی دیگر از این جملهاند .براساس اسناد و مطالب منتشر
شده ،محمد توکلیخواه تا س��ال  1356در عملیات شهرگردی در خدمت س��اواک بود .وی در
اواخر سال  56به ترکیه و سپس به اروپا رفته است.
6ـ اما مهمترین ضربهای که از طریق محمد توکلیخواه وارد آمد شناس��ايی و کشتهش��دن
بهرام آرام ،قدیمیترین عضو مرکزیت و رهبر شاخه نظامی سازمان بود.
در بعدازظهر  25آبان  ،1355بهرام آرام درحالیکه در میدان مخبرالدوله ،مشغول سوارشدن
به یک اتومبیل ش��خصی مس��افرکش بود ،توس��ط محمد توکلیخواه مشاهده ش��د .دو اکیپ
ضربت کمیته مش��ترک به تعقیب اتومبیل مزبور پرداختند .در اواس��ط خیابان شیوا (سرآسیاب
دوالب) بهرام آرام متوجه تعقیب شد ،وی در حال پیادهش��دن از اتومبیل بهسوی اتومبیلهای
مأموران تیراندازی کرد .در جنگ و گریز متقابل ،بهرام آرام در زمینی محصور به چند ساختمان
گرفتار میش��ود .وی پش��ت مقداری آجر و مصالح س��اختمانی س��نگر گرفته و ب��ه تیراندازی
میپردازد .پس از حدود یکس��اعت تیراندازی متقابل ،او که میبین��د در محاصره قرار گرفته
است ،با انفجار نارنجک خودکشی میکند .از وی یادداشتهایی بهدست پلیس افتاد که بخشی
از آن در روزنامههای آن زمان نیز به چاپ رسید .یادداشتهای بهرام آرام از وضعیت متشتت و
متالشی روحی او و تضعیف انگیزههای مبارزاتیاش خبر میدهد.
تا آنجا که میدانم شما پيش از شهریور  50هم با بهرام آرام آشنا و درتماس سازمانی بودید،
خوب است در این زمینه بیشتر برای خوانندگان نشريه بگويید.
« - 1چریکهاي فدايی ،نخستین کنشها تا بهمن  ،»1357مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی،ج ،1صفحه .772
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بهرام آرام فرزند صادق متولد  1328تهران بود .در س��ال  ،1348در دوران تحصیل در رشته
فیزیک در دانشگاه صنعتی آریامهر(شریف کنونی) توس��ط احمد رضايی عضوگیری شد .پيش
از شهریور  50تحت مس��ئولیت علی باکری قرار داشت .مدتی هم تحت مسئولیت مستقیم رضا
رضایی قرار داشت .در سال  1349که من پیک شیراز ـ تهران بودم ،او نفر رابط من بود .خودش
یکبار به من گفت که با مرحوم احمد آرام نویسنده و مترجم نامدار نسبت فامیلی دارد.
من بهرام را از س��الهای  1348 -1349یعنی پيش از ضربه ش��هریور  50و زمانیکه هنوز
سازمان علنی نشده بود میشناسم .انسان بس��یار فعال و بااستعدادی بود و استعداد سرشاری در
امور عملیاتی و نظامی داش��ت 5 .س��ال عضو مرکزیت بود ،درواقع باسابقهترین عضو مرکزیت
طی آن س��الها بود .او تئوریس��ین نبود ،اما پراتیس��ین و کادر اجرایی بسیار بااس��تعدادی بود.
زمانیکه در کنار احمد رضایی ،رضا رضایی ،کاظم ذواالنوار و ش��ریفواقفی بود منشأ و مصدر
خدمات بود .وقتی هم در کنار تقی شهرام قرار گرفت «بازوی اجرايی» و بهراستی عامل اصلی
اجرای خودکامگیهای او شد.
قطع ًا اگر بهرام آرام نبود ،ش��هرام هرگز نمیتوانست به آن سادگی س��لطه خود را بر سازمان
گس��ترش دهد .همچنان که پس از مرگ بهرام ،تقی ش��هرام هرگز روی خوش ندید و فرایند
فروپاشی سازمان آغاز شد .بهرام آرام انسان بااستعدادی بود ،افسوس که دست تقدیر یا شرایط
پاسخگویی «صادقانه» به ضروریات هر مرحله باعث شد که او راه خطا رفت .در
اجتماعی و عدم
ِ
تناقض دائمی و مرگبار زیست و فرصت تصحیح نیافت.
روانی متشتت او اشاره کردید ،لطفاً در
به اسناد بهدس�ت آمده از بهرام آرام و وضعیت روحی ـ
ِ
اینباره برای خوانندگان نشريه بیشتر توضيح دهید

همانطور که خود شما بهخوبی میدانید ،از بهرام دو دسته اس��ناد و مدارک مکتوب بهجای
مانده است؛ اولین سند مکتوب مربوط است به تحلیل و انتقاد از خودی که او بهعنوان مرکزیت
و مسئول خانه پایگاهی خیابان شیخ هادی ،نسبت به اتفاقات و انفجارهای ناخواسته در بیرون
و داخل آن خانه که به دس��تگیری ش��ما ،س��یمین صالحی و ابراهیم جوهری انجامید( .مرداد
 ،1353پيش از سلطه کامل شهرام بر سازمان)
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دومین س��ند مکتوب نی��ز پس از مرگش بهدس��ت س��اواک افتاد .مقایس��ه این دو س��ند و
مشابهتهای محتوایی آنها بهراستی شگفتآور است و نش��ان از تشدید تشتتهای روحی ـ
روانی که پیشتر به آن اشاره کردم دارد.
سند اول ،در همان زمان با مقدمهای به قلم شهرام ،البته باعنوان «مقدمه سازمان» در روابط
داخلی منتشر شد.
او بهجای تحلیل کارشناس��انه فنی ،نظامی و تش��کیالتی از ضربه و عوامل پدیدآورنده آن،
به نادرس��ت و فرصتطلبانه ،علت ضربه را به ایدئولوژی س��ازمان که هنوز رسم ًا مذهبی است
نس��بت میدهد .عدمصداقت او چنان اس��ت که کس��انی را که س��الها پیش ،با مواضع اصلی
سازمان مجاهدین ش��هید و یا اسیر ش��دهاند ،بهجای «برادر» که عنوان رسمی سازمانی است،
«رفیق» خطاب میکند.
هدف ش��هرام از انتش��ار این تحلیل تحکیم موقعیت خود بهعنوان نظریهپرداز ،خودکمبین،
مطیع و منقادک��ردن کامل بهرام آرام اس��ت .بخص��وص در فضای عاطفی ناش��ی از ضرباتی
که او مس��ئول آن بوده ،نس��بتدادن ضعفهای فردی ـ تش��کیالتی او به ایدئولوژی سازمان
زمینهس��ازی برای اهداف بعدی اس��ت .این س��ند در جیب خلیل فقیهدزفولی موقع دستگیری
بهدست ساواک افتاد.
تقی شهرام در مقدمه مزبور مینویسد:
«تحلیل واقعه انفجار خانه پایگاهی ش��یخهادی و انفجار بمب در دست رفیق محمدابراهیم
جوه��ری ،یکبار دیگ��ر این واقعی��ت س��خت را در مقابل م��ا ق��رار میدهد که اش��تباهات و
شکس��تهای ما بخصوص در چنین مدارهایی از آگاهی و تجربه ،بس��یار بی��ش از آنکه جنبه
معرفتی داش��ته باش��ند ،جنبه طبقاتی و ایدئولوژیک دارند... ».طرح شکستها یا پیروزیهای
نظامی از زاویه نقطهنظرهای ایدئولوژیک و طبقاتی در این دوره از دوران رش��د س��ازمان که ما
ن تشکیالتی بهس��ر میبریم در عین اینکه
درست در کش��اکش و اوج مبارزه ایدئولوژیک درو 
اقدام جدیدی بهشمار میرود امری کام ً
ال طبیعی است.
در این زمان که خون س��ه نفر از رفقای ارزنده ما در این جریان و در اثر این اش��تباهها ریخته
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ش��ده و در دس��ت دش��من خونخوار گرفتار آمدهاند ،امیدواریم که این نقطه آغازی باشد برای
برخورد جدیتر و مبارزه پیگیر و خستگیناپذیرتر با ضعفهای اصولی که این جریان آشکارا در
برابر ما قرار میدهد.
این ضعفها مس��لم ًا نمیتوانند در یک نقطه و یا در یک فرد متجلی و آنگاه در همان نقطه و
یا همان فرد مرتفع شود .این سخن به آن معنا نیس��ت که ما ضعفها و اشتباهات رفیق فرمانده
این جمع را منکر ش��ویم و یا آن را کوچک جل��وه دهیم .این رفیق [بهرام آرام] بیش��ک دارای
اشتباهات جدیای بوده است ،اما از نظر ما این سخن در واقع دارای دو معنای متفاوت و در عین
حال متقاب ً
ال وابسته به هم است:

معنای اول آن همان ضعفهای فردی این رفیق بوده است که بهعنوان فرمانده گروهی
که مرتکب اش��تباهات جبرانناپذیری شده اس��ت میتواند مورد انتقاد ش��دید و حتی تنبیه
سازمانی قرار گیرد.
اما معنای دوم که از نظر ما مهمتر بوده و ش��اید علل زیربناییتری را در اش��تباهات سازمانی
مشخص میکند ،همان ضعفها ،نارسايیها و انحرافاتی اس��ت که در بطن نظرات ،تفکرات و
شیوه عمل سازمان و طبیعت ًا تکتک افراد آن وجود دارد .از این دیدگاه ضعفها و اشتباهات رفیق
فرمانده بههیچوجه از ضعفها و اشتباهات سازمان جدا نیس��ت ...اکنون همه عناصر مسئول در
سازمان موظفند سهم خود را در بهوجودآوردن چنین فاجعهای با تمام وجود درک کنند و به خاطر
داشته باشند که بروز اش��تباهاتی از مقوالت ایدئولوژیک و در یک گوشه سازمان و در وجود یک
فرد عموم ًا بیانگر وجود اشتباهات عظیمتری در جریان عمومی سازمان میتواند باشد».
پس از این مقدمه ،تحلیل و انتقاد از خود بهرام آرام آورده میش��ود .بهرام با شرح واقعه آغاز و
سپس درباره انگیزههای خود چنین مینویسد:
«پیشتازبودن در عمل نظامی در سطح سازمان ،بدون در نظرگرفتن ویژگیهای کار و بدون
در نظرگرفتن پیامد ضربه احتمالی در آن شرایط خطیر (نامش را میگذاریم حمیت گروهی).
رفیق ناصر [جوهری] هربار به دلیلی از ش��رکت در عمل معاف ش��ده بود .او در این زمینه
دچار عدماتکا به خویش و در واقع نوعی خودکمبینی شده بود.
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رفیق لطفاهلل ،بهدلیل ای��ن كه قب ً
ال چه در زن��دان و چه در بیرون به خاطر داش��تن روحیه
محافظهکارانه مورد انتقاد قرارگرفته بود ،صادقانه کوشش فراوانی داشت که شرایطی جستوجو
کند که در تحت آن ش��رایط او ًال روحیه محافظهکارانه خویش را تقلیل دهد .ثانی ًا عم ً
ال در درجه
اول به خویشتن و در درجه دوم به دیگران عدمروحیه محافظهکاریاش را به اثبات برساند.
رفیق س��یمین ،به دلیل حاملهگی و ترس از اینکه مبادا با موض��ع منفعلگرفتن در جریان

طرح روز به روز در زمینه نظامیکه از نظر س��ازمان یکی از رکنهای تش��کیلدهنده به حساب
میآید عقبنشینی کند ...موافقت خود را با طرح اعالم داشت.
مدتها پیش در م��ورد اینکه من در انجام مس��ئولیتها با رفقا برخ��ورد عاطفی میکنم
بهدرستی از من انتقاد ش��ده بود [معلوم است که انتقاد ازسوي ش��هرام بوده است] ...اخیراً دیده
بودم که چپروی در برخورد عاطفی در من بروز كرده .مث ً
ال گاه میش��د که با رفقا تندتر از آنچه
واقع ًا حق قضیه بود برخورد میکردم ،درحالیکه س��ابق بر این همیشه من در برابر برخوردهای
انتقادی نرمتر از حد معمول بودم.
بدون در نظرگرفتن و بحث روی انگیزههای رشد ،این تحلیل را نمیتوان شروع کرد .عموم ًا
تمایل زیادی در من برای رشد موجود بوده است و اینکه بههیچرو و در هیچ زمینهای از دیگران
عقب نیفتم.
دنبالهروی بهطور خودبهخودی ...و پیرو جریانات قرارگرفتن
ازآنجا که برای پیشبرد کارها و جلودار بودن ...بایستی بیمحابا و جسور باشیم ،لذا همیشه
برخوردهای چپروانه ...در من بیش��تر از برخوردهای محافظهکاران��ه و احتیاطآمیز حاکمیت
داشته است.
چپ و راستشدن و دیرتر به تعادل رسیدن.
قبول مسئولیتهای سازمانی بیش از حد توانايی ،در عین اینکه انگیزههای مثبتی داشت،
ولی همیشه به رشد فردی ناشی از قبول مسئولیت نیز توجه میکردم.
آنقدرکه شکستهای خودم و ضعفهاییکه در خودم مالحظه میکنم ناراحتم میکند،
ضعفها و شکستهای دیگران نمیکند»..
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بهرام در تحلیل انتقاد از خود سپس میافزاید« :پس از این حادثه من عم ً
ال چند روز دچار یک
حالت نیمهانفعالی شدم ...به این میاندیش��م که تنها ضعفها را به میان جمعبردن ،آن را با رفقا
در میانگذاردن و از جمع کمک خواستن ،راهحل چاره است».
او در اثر س��رکوبهای پرچمدار بر متنی از نقاطضعف اعتقادی ،چنان دچار تزلزل شخصیت
و بیاعتمادی نسبت به خود شده که بالفاصله میافزاید« :گاهی دچار تفکرات نادرست و حتی
مالیخولیایی از این نوع میشوم که شاید همین انتقاد نیز نه ناشی از صداقت ،بلکه ناشی از تغییر
شکل رگههای اندیویدوالیستی در وجود من و ورود آنها از درهای جدید است».
آنچه آمد ،تصویری از بهرام آرام در س��ال  1353است ،س��الی که تغییر ایدئولوژی داده ،ولی
هنوز در بیرون و حداقل در میان ش��ماری از اعضا ،اعالم مارکسیستبودن نمیکند .از آن سال
به بعد تا لحظه مرگ ،او عامل و بازوی اجرایی سلطهگری تقی شهرام بود.
فاجعه خونین کشتن مجید شریفواقفی و بعد هم ترور ناجوانمردانه محمد یقینی و بسیاری
ضربات نظامی ،بیش از پیش بر تزلزل شخصیتی او و تناقضاتی که با خود حمل میکرد ،افزود؛
تناقضاتی که تا دم مرگ آرام و قرار را از او سلب کرد.
با هم بخشهایی از دستنوشته دوم او در اینباره را مرور کنیم؛ این دستنوشتهها از مهر ماه
(((
 54آغاز و تا یکسال بعد ،یعنی مهرماه  55وکمی پيش از کشتهشدن در آبان  55ادامه مییابد.
مقایسه نوش��تههای او در دو وضعیت ،بههمریختگی روز افزون او را بهخوبی نشان میدهد.
[دستخط بهرام آرام و متن حروفچيني شده آن در انتهاي اين گفتوگو آمدهاست].
به نظر من این یادداشتها که با دستخط خود بهرام توسط س��اواک منتشر شد دارای چنان
ارزشی برای درک آن دوران تاریک و خونین در تاریخ میهن و مبارزه است که جا دارد تمامی آن
را خوانده و مرورکنیم( .خط کشی زیر مطالب از من است)
در مقدمه یادداشتها آمده است:
«این خالص��ه ،مجموعه یادداش��تهای من درباره مس��ائلی اس��ت که ذهنم را مش��غول
ميداشته است (از حدود بیش از یکسال پیش تاکنون) البته خود نوشتهها که تدریجی صورت
 - 1روزنامه اطالعات ،تاریخ  18بهمن .1355
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گرفته بود خیلی مفصلتر بود و خیلی از مسائل را در برمیگرفت که بهدلیل غیرضروری بودنش
آنها را بهتدریج حذف ک��ردهام .در هر صورت اگرچه محورها و قضایایش علیالعموم روش��ن
است ،ولی خواندن این نوش��تهها بخصوص از جهت دریافت یک س��رگردانی عمومی در حل
مشکل اساس��ی و رابطهاش با ضعفهای موجود خودم میتواند مفید باش��د .البته این مطالب
که عمدت ًا پراکنده و گاه تکراری اس��ت میتواند مجموع ًا به یک تحلیل مفصلتر تبدیل ش��ود
که در آینده اگر ضرورتش پیش آمد انجام خواهم داد .اكنون فکر میکنم جمعبندی اشکاالت،
ضربات و ...که طبع ًا در من و خصلتهایم کام ً
ال نقش داشته باشد اساسیتر و اصولیتر است».
در یادداشت مورخ  16مهر  54چنین آمده است:
«احساس میکنم که دارد قدری دیدم نسبت به خود ،مذهبی میشود و شاید هم واقع ًا عینی ،ولی
به هر حال نیاز دارم یکسری مسائل را برای خودم مشخص کنم .در درک و فهم نقش فرد و سیستم
و تأثیر متقابل این دو ،دچار ابهاماتی شدهام ...برای این مسئله خوب است حاالت خود را مثال بزنم:
1ـ احس��اس میکنم تا حدی صداقت دارم و بهطور عمده در مقابل جریانات درست مقاومت
نخواهم کرد ،بلکه عمدت ًا حتی حاضرم خودم را با آنها همگام کنم.
احساس میکنم که تا آن اندازه قدرت فکری دارم که مسائل تبیین شده را که در مقابلم قرار
میگیرد (با کنترل) در عمل پیاده کنم و حتی مبلغ آن فکرها در بین عدهای باشم.
3ـ احس��اس میکنم که تمایل زیادی به گس��ترش مس��ئولیتهایم ن��دارم و نوعي روحیه
قناعتآمیز ،نوعي روحیه سازش��کاری با وضع موجود و ترس از پذیرش مسئولیتهای مستقل
و بزرگ در من بهوجودآمده است .ضعفها و اشتباهکاریها مرا تبدیل به آدم نسبت ًا جبونی کرده
است ،اگرچه این ترس جنبه غالب ندارد.
4ـ احس��اس میکنم دارای محدودیته��ای ایدئولوژیک بوده و دچار نوعی س��ادهگزینی
شدهام ،بهطوریکه هیچگاه نتوانستهام در درک جریانات به عمق آنها دست یابم.
5ـ همینطور مسئله فوقالذکر را ناشی از نوعی بیخیالی و فارغالبالی میدانم .همیشه من در
مقابل یک جریان ضعیف نادرست چه در خود و چه در تش��کیالت ،سازشکاری کردهام ،از اینرو
هیچگاه نتوانستهام او ًال عمق آن را دریابم و ثانی ًا  ...موضع و نحوه برخوردم را با آن ارتقا دهم... .تا
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اینکه آن جریان آنقدر عمده شده که یا خودم را داشته میبرده و یا عدهای از اطرافیان را با خود
برده اس��ت ...نتیجه آنکه [به] برخورده��ای متناوب فعال و منفعل دچار میش��وم .مث ً
ال ممکن
است پس از برخورد با ش��یوههای آموزش��ی فعال  ...سپس دوباره قضیه سس��ت میشود و این
تناوب همینطور ممکن اس��ت ادامه یابد .این در عمق خود یک سازشکاری عمیق با گرایشات
راحتطلبانه و فرصتطلبانه خردهبورژوازی)(1را در درون من به نمایش میگذارد.
برخورد دنبالهروانه من بهطور عمده ناش��ی از ای��ن روحیه اس��ت ...او ًال بهدلیل انگیزههای

شخصی و احساس مسئولیت و ثانی ًا بهدلیل رگههای اندیویدوالیستی تا حد امکان (و بهتر است
بگویم تا حدی که عقب نیافتم نه این که پیشتاز باشم) با آن همگامی میکنم.
حال نمیدانم کجا این جریان ممکن اس��ت به ص��ورت یک جریان اپورتونیس��تی جلوهگر
شود؟»...
6ـ در درک پروسه متقابل تئوری و عمل و رابطه این دو ،عم ً
ال احساس عجز میکنم.
7ـ در یادداشت مورخ  4آبان  54آمده است:
«امروز صبح کوششی کردم برای پاسخدادن به بعضی س��ؤاالت تحلیلی ...پرداختن به این
امر مجموعهای از تأسف و انفعال و حتی تمسخر را نسبت بهخود برایم بهوجود میآورد».
8ـ....من بخصوص در داش��تن ق��درت ایدئولوژی��ک در خودم مردد هس��تم ...خالصه این
احساس به من دست داده که در یک دور باطل افتادهام ،دور باطل بیرون و درون .از هر جا شروع
میکنم به خود میرسم و در اینجا میلنگم .ش��اید صادقانه دل به کار تئوریک نمیدهم( ،زیرا

 - 1بیچاره «خردهبورژوازی» که مدعیان رهبری پرولتاریا ،وقتی ش��ابلونهای کپیبرداریشدهشان به شرايط عینی
و واقعی نمیخورد و هرگاه در «تحلیل مش��خص از ش��رایط مش��خص» کم میآورند ،مانند حکیمباش��ی ناصرالدین
ت عنوان «گرایش��ات منحط
ش��اه ،همه کاس��هکوزهها را س��ر او خراب میکنند .پرچم��دار و عاملین اجرای��ی او ،تح 
خردهبورژوازی» به ترور شخصیت و س��پس قتل و س��وزاندن مبارزترین افراد میپردازند ،سپس تزلزل و تناقض های
بعدی ناش��ی از عمل خود را بازهم به همان «خردهبورژوازی» معلون نس��بت میدهند .طرفه آن که بعدها وقتی یاران
دیروزی تقی شهرام میخواهند او را اخراج و کنار بگذارند باز ،این روح خبیث «خردهبورژوازی» بوده که در جسم شهرام
حلول کرده و باعث آن جنایات شده وگرنه بر دامن کبریايی اين نمایندههاي خودخوانده پرولتاریا و ایدئولوژی (بخوانید
مذهب)شان هرگز گردی نمینشیند و بر آن ایرادی نیست.
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احساس میکنم در اینجا پیشتاز نیستم....).
9ـ در یادداشت مورخ  12آذر  54مینویسد:
«درطول این چند روز مس��ائل زیادی ذهنم را به خود مشغول داشته اس��ت ...این اغتشاش
فکری قبل از هر چیز بهخوبی مبین این امر است که من در ش��رایط كنونی تنها یک پراتیسین
خودکارم که چون از م��دار خودم تجاوز کردهام ،بدون اینکه تغیی��ری اصولی در خودم بهوجود
آورم این امکان را یافتهام که ضربات نسبت ًا هنگفتی به سازمان وارد آورم ...مشکالت من در این
زمینه اینها هستند:
ـ نداشتن قدرت کافی تئوریک و پایههای اصولی فکری که بتوانم مسائل را بهخوبی تحلیل کنم
)(1
ـ وجود بقایای ضعفهای ایدئولوژیک و گرایشات خردهبورژوایی
ـ نداشتن تحلیل عمیق و مشخص ازتجارب فردی و تاریخی»
10ـ در یادداشت مورخ  23دی ماه  54آمده است:
«...مدتی است که نوشتههای انتقادی تعطیل شده است  ...حال چرا دوباره به یاد این مطلب
افتادهام؟
علتــش برخــی پراکندهکاریهــا و ش��لوغبازیها و عم ً
ال مقداری وقت تلفکردنهای
ناشی از بیبرنامهگی میتواند باشد .اینها اقدامات و کوششهای مشخص فکری و عملی برای
مبارزه با ضعف را در محاق نگهمیدارد .ش��اید این امر در رابطه با من و روحیاتم معنای بیشتری
بدهد .م��ن در درون خودم یک نوع نمیدانم اس��مش را درس��ت چه بگذارم نوع��ی لیبرالیزم،
(((
پاسیفیزیم ویا ترکیب این دو بگویم ،نوعی سازشکاری مالحظه میکنم»...
11ـ در یادداشت مورخ  15بهمن  54مینویسد:
«مطالبی در مورد جمعبندی مسئله انحراف ش��ریفواقفی و اعدام انقالبی او(مسئله مهمی
ندارد) فقط گاه ًا در این مورد به فکر فرومیروم که آیا طرح گرایشات نامطلوب خودم در جلسات
گروهی انتقاد از خود چنین سرنوشتی را برای شخص من در بر نخواهد داشت».
 - 1همان
 - 2همان
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12ـ در تاریخ  26فروردين  55حدود دو هفته از نوش��تن مطالب فوق میگذرد ،ليكن در این
مدت در زمینه تئوریک کار مشخصی نکردهام .البد هرکس��ی از خودش میپرسد که پس این
دو هفته چهكار میکردی؟ باید بگویم تقریب ًا هیچ ،جز یک مقدار وانهادگی و فرار از مس��ئولیت.
چگونه میتوانم در طول تمام این شلوغیها باز هم به کار فکری تئوریک ادامه دهم.
در همان روز مینویس��د« :در کــالس امروز هیچکس فکر کرده حاضر نش��ده بود .بچهها
(بخصوص حسن) وقت خود را تلف میکردند .احساس میکنم سمپاشیهای رژیم در ماههای
اخیر متأسفانه در مورد تعدادی ردههای قدیمی هم تأثیراتی داشته...
اختالفنظری بر سر وجوه ارسالی رفقای خارجی[ ...ناخوانا] وجود دارد .برای راهحل مناسب
به میزان زیادی عاجزم .ندان��مکاری من و رفق��ا در اینباره چه مقدار ننگآور میتواند باش��د.
بههرحال در آینده باید به آن��ان تفهیم کنم که این کمک مترقیانه برای رش��د جنبش ضروری
است و این کاری اس��ت که كليه جنبشهای انقالبی کرده و میکنند .چطور لنین از امپراتوری
آلمان برای استقرار حکومت زحمتکشان در شوروی نیز استفاده میکرد».
13ـ در یادداشت  18خرداد :55
«ضربههای پیدرپی که به ش��کلی بخش��ی از انتقاداتش مس��تقیم ًا به من برمیگردد طبع ًا
در نحوه برخورد با مش��کالت تأثیرات مشخصی میگذارد ...در ش��رایط كنونی من روشنبینی
مس��تقالنهای ندارم و این دائم ًا مرا در یک شرایط دش��ارژ قرار میدهد ،درحالیکه عليالظاهر
فعالیت میکنم ،ولی این فعالیت از یک محتوای مناس��ب برخوردار نیست و روز به روز احساس
میکنم که عقبتر میافتم».
و س��رانجام در یادداش��ت  20مهرماه  ،55یعنی حدود یک ماه پيش از درگیری و کشتهشدن
مینویسد:
« ...در رابطه با جریانات اخیر بارها کوش��یدهام که مس��ائل موجود را ک��ه خودم هم بهخوبی
میفهمیدم به من کام ً
ال ارتباط پیدا میکند دریابم ،ول��ی هر بار عاجز و درمانده از تحلیل عمیق
این مس��ائل ناچار آن را رها میکردم ...در یک کالم نه رهروام و ن��ه رهبر ...در حال حاضر دچار
سرگردانی خاصی در تحلیل و قدرت و کارايیهای خودم شدهام»...

352

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

این تصویریکه ش�ما از بهرام آرام براساس نوشتههای خود او بهدس�ت میدهید ،از زمین تا
آسمان با آن «بهرام آرام»یکه من میشناختم ،متفاوت اس�ت .من فکر میکنم روند غیرطبیعی
و غیردموکراتیک تحوالت درونی ،اثر روانی ترور ش�ریفواقفی و صمدیهلباف و بعد هم ضربات
پیدرپیای که در اثر خیانت افراخته و س�پس محمد توکلیخواه بر س�ازمان وارد آمد او را به این
سرگرداني دچار كرد ،كه بنبست جريان را هم نشان ميدهد.

واقعی��ت همین اس��ت ک��ه گفتید ،ب��ا ش��ما کام� ً
لا موافقم .ای��ن تصوی��ر ب��ا آن «بهرام
آرام»ی ک��ه م��ن نی��ز از س��ال  48 -49میش��ناختم بس��یار متفاوت اس��ت .خوب ب��ه یاد
دارم که او پ��س از ضربه ش��هریور  50بهعن��وان معاون احمد رضایی ،س��پس هم��راه با رضا
رضايی و س��الهای بعد همراه کاظ��م ذواالنوار و ش��ریفواقفی چق��در فعال و ش��اداب بود.
نگاهی س��ریع به فهرس��ت خونبار کش��تهها و تلفات ،میتواند توضیحدهنده وضعیت روحی ـ
روانی بهرام آرام و نیز گویای غیرتکاملی و انحرافیبودن تحوالت باشد.
(((
قب ً
ال شماری را نام بردم اکنون به بقیه آن توجه کنید:
 11و  12فروردین  :55دو تن از مرتبطین با بهرام آرام دستگیر شدند.
 23فروردین  :55دونفر در خیابانهای جنوب تهران دستگیر شدند.
 24فروردین  :55یک شاخه  5نفری از دانشجویان دانشگاه تهران دستگیر شدند.
 29فروردین تا  1اردیبهشت: 55چهار نفر از اعضای علنی مجاهدین پس از مراحل تعقیب
و مراقبت دستگیر شدند.
اول اردیبهشت  :55سه عضو مخفی س��ازمان ،مهدی موس��وی قمی ،طاهره میرزاجعفر
عالف (همسر تقی شهرام) و جمال شریفزاده شیرازی کشته شدند.
 6اردیبهش��ت :55احمد احمد از اعضای مخفی وابس��ته به س��ازمان در تیراندازی متقابل
زخمی و دستگیر شد.
 - 1گزارشهای ساواک به نقل از کتاب «س��ازمان مجاهدین خلق ،پیدایی تا فرجام ،»...بهعالوه بولتنهای خبری ـ
تبلیغاتی مجاهدین در خارج کشور ،ازجمله بولتن شماره .23
(اطالعات)1355 /11/18 ،
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 6تا  9خرداد  9 :55نفر در ارتباط با مجاهدین در ش��هرهای تهران ،س��اری و قم دس��تگیر
شدند.
 19اردیبهشت  :55ابتدا یکنفر و سپس  6نفر از مرتبطین با سازمان دستگیر شدند.
روزهای  16تا  25تیرماه  :55در تهران ،مشهد ،قم ،اصفهان و ساری  9نفر دستگیر شدند.

با پیگیری رد اتومبیل فولکس واگن بهجای مانده از عوامل ترور س��ه مستشار امریکایی در
 6شهریور ،55ساواک به یکی از اعضای مخفی سازمان بهنام حسن آالدپوش میرسد .در تاریخ
11شهریور  ،55حسن آالدپوش طی درگیری کشته شد.
 12شهریور :55دو نفر از اعضای مخفی س��ازمان در خیابان امیرکبیر طی درگیری کشته
شدند.
 23ش��هریور :55یکی از مخفیگاهها و انبارکهای س��ازمان ،در پوش��ش شرکتی واقع در
خیابان ش��اه (جمهوریاس�لامی) کشف ش��د و مقادیری س�لاح و مواد منفجره ،یک دستگاه
فتوکپی و ...بهدست آمد.
 1مهر :55مهدی میرصادقی عض��و مخفی و به روایتی مرکزی س��ازمان طی درگیری در
خیابان قزوین تهران با سیانور خودکشی کرد.
محمد باقر بیگدلی در تاریخ  2مهر  55دستگیر شد.
 6مهر :55س��رور آالدپوش و محمدحسین اکبری آهنگر ،شناس��ايی و طی یک درگیری
کشته شدند.
 8مهر  :55نرگس قجر عضدانلو ،عضو مخفی س��ازمان ،در خیابان ش��اهپور شناسایی و با
سیانور خودکشی کرد.
 18مهر :55مجتبی آالدپوش طی درگیری کشته و علیمحمد بیاتی دستگیر شد.
 22مهر :55علیرضا الفت پس از درگیری ،با سیانور خودکشی کرد.
 25مهر :55سیمین تاج حریری عضو مخفی سازمان کشته شد.
 30مهر :55اکرم صادق گورکلوری ،با سیانور خودکشی کرد.
 2آبان  :55محمدرضا باب احمدی پس از دستگیری ،با سیانور خودکشی کرد.
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  8آبان :55محمد حاجشفیعیها در محاصره مأموران اقدام به خودکشی کرد.
 20آبان  :55محمدرضا آخوندی عضو مخفی س��ازمان در تیراندازی دس��تگیر و سپس در
مهر  56اعدام شد.
 11آذر  :55محمدص��ادق (مجید) لغوی عضو مخفی از س��ال  ،50در یک��ی از کوچههای

خیابان شاهپور ،شناسايی شد .او پس از درگیری نظامی ،با سیانور خودکشی کرد.
 12آذر  :55فاطمه فرتوکزاده طی انفجاری در حوالی خزانه بخارايی کشته میشود.
حس��ن ابراری که به کمک افراخته در آذر ماه  54دستگیر شد ،یکس��ال بعد در14آذر55
تیرباران شد.
 15آذر :55فاطمه تیفتکچی در حوالی خیابان ایران با مأمورین درگیر و کشته میشود.
 27آذر  :55هایده محسنیان در تیراندازی متقابل کشته میشود.
11دی  :55محمدرضا تفکری در تیراندازی متقابل کشته شد.
 27دی  :55محمد الفت پس از درگیری ،با سیانور خودکشی کرد.
 29دی  :55مهدی فتحی از عناصر شاخه نظامی پس از درگیری ،با سیانور خودکشی کرد.
 2بهمن  :55احمد جاللیکوار در محاصره ماموران ،با سیانور خودکشی کرد.
 6بهمن :55غالمحس��ین صفاتی دزفولی در اصفهان در درگیری کشته شد و نفر همراه او
دستگیر گردید.
 7بهمن :55حسن گودرزی در اصفهان در درگیری کشته شد.
18بهمن  :55محبوبه متحدین (همسر حسن آالدپوش) در تیراندازی مأموران کشته شد
 8اس��فند  :55علیاکبر نبوی نوری ،عضو قدیمی و باسابقه س��ازمان طی درگیری متقابل
کشته شد.
.............................
 و این فهرست خونین همچنان مفتوح و باز ماند تا سالها و سالهای بعد...
تزلزل کشنده و فرس��اینده «بهرام آرام» ،تناقضهايیکه تا دم مرگآرام و قرار را از او سلب
کرد ،همراه با افزایش باورنکردنی آمار کشته ،زخمی و اسیر ،بدون تردید دو روی سکه مجعول
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و تقلبی بود که محمدتقی ش��هرام تحت عن��وان دروغین «تکامل ایدئولوژی��ک» ،برگرفته از
تکامل اجتماعی به صحنه مبارزه و سیاس��ت ایران وارد کرد .نتایج چنان رفتاری ابتدا «سازمان
مجاهدین خلق ای��ران» و اعض��ای آن را به نابودی کش��ید و پ��س از آن بهعن��وان مجازاتی
اتودینامیک و درونجوش سرانجام دامن خود او را نیز گرفت.
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را  /چندان امان نداد که شب را سحر کند؟
متن يادداشتها
اين خالصه مجموعه يادداش��تهاي من است راجع به مس��ائلي كه گاه در رابطه با مس��ئوليت كه ذهنم را مشغول
ميداش��ته اس��ت (از حدود بيش از يكس��ال پيش تاكنون) .البته خود نوش��تهها كه تدريجي صورت گرفته بود خيلي
مفصلتر بود و خيلي از مس��ائل را دربرميگرفت كه به دليل غيرضروري بودنش آنه��ا را تدريج ًا حذف كردهام .در هر
صورت اگرچه محورها و قضايايش عليالعموم روش��ن اس��ت ولي خواندن اين نوش��تهها بخصوص از جهت دريافت
عميقتر يك سرگرداني عمومي در حل مشكل اساسي و رابطهاش با ضعفهاي موجود خودم ميتواند مفيد باشد .البته
اين مطالب كه عمدت ًا پراكنده و گاه تكراري است ميتواند مجموع ًا در يك تحليل مفصلتر تبديل گردد كه در آينده اگر
ضرورتش پيش آمد ،خواهم كرد .االن فكر ميكنم جمعبندي اش��كاالت ،ضربات و ...كه طبع ًا نقش من و خصلتهايم
كام ً
ال نقش داشته باشد اساسيتر و اصوليتر است.
54/7/16

احساس ميكنم كه دارد قدري ديدم نسبت به خودم ذهني ميشود و ش��ايد هم واقع ًا عيني ولي به هر حال نياز دارم
كه يكسري مس��ائل را براي خودم مش��خص كنم .در درك نقش فرد و سيس��تم و تأثير متقابل اين دو دچار ابهاماتي
شدهام ...من قبل از اينكه به ش��كل مثتبي معتقد به نبوع ذاتي باش��م معتقدم كه مجموعه زندگي گذشته افراد (به هر
دليلي كه براي من خود اين هم واقع ًا از مجهوالت است) در آنها صفتهايي ايجاد كرده است كه طبع ًا اين صفتها در
شرايط فعلي نقش تعيينكننده مييابند .براي اين مسئله خوب است حاالت خودم را مثال بزنم:
1ـ احس��اس ميكنم كه تا حدي صداقت دارم و بهطور عمده در مقابل جريانات درست مقاومت نخواهم كرد ،بلكه
عمدت ًا حتي حاضرم خودم را با آنها همگام كنم.
2ـ احساس ميكنم كه تا آن اندازه قدرت فكري دارم كه مسائل تبيين شده را كه در مقابلم قرار ميگيرد (با كنترل)
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در عمل پياده كنم و حتي مبلغ آن بين عدهاي از فكرها باشم.
3ـ احساس ميكنم كه تمايل زيادي به گسترش مسئوليتهايم ندارم و يك نوع روحيه قناعتآميز يك نوع روحيه
سازش��كاري با وضع موجود (هر وضعي) و ترس از پذيرش مس��ئوليتهاي مس��تقل و بزرگ (ك��ه از قبل فكر ميكنم
عرضه انجامش را ندارم) در من وجود آمده است.
ضعفها و اشتباهكاريها مرا تبديل به آدم نسبت ًا جبوني كرده است اگر چه اين ترس جنبه غالب ندارد.
4ـ احس��اس ميكنم كه داراي محدوديتهاي ايدئولوژيك بوده و دچار نوعي س��ادهگزيني ش��دهام بهطوري كه
هيچوقت نتوانستهام عليرغم درك جريانات به عمق آنها دست يابم.
5ـ همينطور مس��ئله فوقالذكر را ناش��ي از نوعي بيخيالي و فارغالبالي ميدانم .هميشه من در مقابل يك جريان
ضعيف نادرست چه در خودم و چه در تشكيالت سازشكاري كردهام (و از اينرو حتي هيچوقت نتوانستهام او ًال عمق آن
را دريابم و ثاني ًا به اعتبار درك عمق آن توقع و نحوه برخوردم را به آن ارتقا دهم) تا اينكه اين جريان آنقدر عميق شده
است كه يا خودم را داشته ميبرده و يا اينكه عدهاي از اطرافيان را با خود برده است ،عالوه بر اين نتيجه يكگونه ديگر
برخورد نيز پيدا ميش��ود .برخوردهاي متناوب فعال و منفعل كه به طور عمده گاهي از ش��رايط محيط خارج است ،مث ً
ال
ممكن است پس از برخورد با شيوههاي آموزشي فعال در ميان رفقاي ديگر به اين فكر بيفتم و يك هفته با كار آموزشي
برخوردي فعال داشته باشم س��پس دوباره قضيه سست ميش��ود و اين تناوب همينطور ممكن است ادامه يابد اين در
عمق خود وجود يك سازش��كاري عميق به گرايش��ات راحتطلبانه و فرصتطلبانه خردهبورژوازي را در درون من به
نمايش ميگذارد ...برخورد دنبالهروانهاي من بهطور عمده ناشي از اين روحيه است.
حال اگر جريان رش��ديابنده باش��د او ًال بهدليل انگيزههاي ش��خصي و احساس مس��ئوليت و ثاني ًا بهدليل رگههاي
انديويدوآليس��تي تا حد امكان (و يا بهتر اس��ت بگويم تا حدي كه عقب نيفتم نه اينكه پيشتاز باش��م) .با آن همگامی
میکنم .حال نميدانم كجا اين جريان ممكن اس��ت به صورت يك جريان اپورتونيس��تي جلوهگر ش��ود؟ اگرچه فكر
ميكنم كه تنظيم موضع صحيح من از نظر تش��كيالت و تصحي��ح نقطهنظرها و ضعفهاي درون��يام از طرف خودم
(توأم ًا) اين مشكل را تا حدي حل مينمايد.
ضعف در تئوري
در درك پروسه متقابل تئوري و عمل و رابطه اين دو عم ً
ال احساس عجز ميكنم (شايد هم اين به دليل ضعف من در
كار تئوريك و عدمپيگيري در جمعبندي و تدوين تئوري باشد) .احس��اس ميكنم آن شرايط ديگر نه ناشي از اين است
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كه موضع من جاي ديگري است ،بلكه از گرايش��ات من است كه نميخواهم در موضع مس��ئول دست به حل مسائلم
بزنم .به عبارت ديگر شرايط ديگر بيشتر براي دو منظور است:
1ـ سازشكاري با ضعفها و برخورد پاسیو با آنها
2ـ ترس از ضربهزدن به تش��كيالت كه بیش��کمجموعهاي اس��ت از ضعف اول و قدری احس��اس مسئوليت...
برخورد من با مسائل زيربنايي نيس��ت .اين مس��ئله هنوز دقيق ًا برايم روشن نيست آيا ناش��ي از عدم كار فكري است و
ضعف قدرت جمعبندي است ،روحيه سازشكاري و نداش��تن انگيزههاي عميق است يا مجموعه اينها .اگر درست باشد
كه مجموعهاي اس��ت از همه اينها چگونه و از كجا بايد ش��روع كرد؟ ...اكنون در رابطه جديد بين برخوردهاي عاطفي،
گرايش به خردهكاري و فرار از كار تئوريك و گرايشات انديويدوآليستي برايم شده است...
54/8/4
امروز صبح كوشش��ي كردم براي پاس��خ دادن به بعضي از س��ؤاالت تحليلي بر اين كار با توجه به ناتواني نسبي ام
در پرداختن به اين امر مجموعهاي از تأس��ف و انفعال و حتي تمس��خر را نس��بت به خودم برايم بهوج��ود ميآورد .من
بخصوص در داش��تن قدرت ايدئولوژيك در خودم مردد هس��تم .زندگي گذش��ته من اين اجازه را به من نداده اس��ت،
بخصوص برخوردهاي عاطفي كه قب ً
ال نيز صحبتش رفت هميش��ه قدرت پرواز دور انديش��ه مرا كاستهاست .خالصه
اين احساس به من دست داده اس��ت كه در يك دور باطل افتادهام ،دور باطل بيرون و درون .از هر كجا شروع ميكنم به
خودم ميرسم .در اينجا ميلنگم ش��ايد صادقانه دل به كار تئوريك نمي دهم (زيرا كه احساس ميكنم در اينجا پيشتاز
نيستم).
من تمام نيروهاي درون��يام را در اين زمينه بهطور پيگير و مس��تقر به كار نگرفتهام .همينط��ور اكنون نيز به دليل
بعضي گرايشات آمپریستی ،اپورتونيس��تي ،انفعالطلبانه مجموع ًا خردهبورژوازيام گويا تمايل به پرداختن اين كار به
طور عميق و پيگير ندارم.
54/9/12
در طول اين چند روز مس��ائل زيادي ذهنم را به خود مش��غول داش��ته اس��ت .هنوز اين مس��ائل كام� ً
لا در ذهنم
مغشوشاند .اين اغتش��اش فكري قبل از هر چيز بهخوبي مبين اين امر است كه من در شرايط فعلي تنها يك پراتيسين
خودكارم كه چون از مدار خودم تجاوز كردهام بدون اينكه تغييري اصولي در خ��ودم بهوجود آورم اين امكان را يافتهام
كه ضربات نسبت ًا هنگفتي به سازمان وارد آورم.
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اكنون درصدد راهيابي و بازكردن اين گره كورم .مشكالت من در اين زمینه اينها هستند:
1ـ نداشتن قدرت كافي تئوريك و پايههاي اصولي فكري كه بتوانم مسائل را بهخوبي تحليل كنم.
2ـ وجود بقاياي ضعفهاي ايدئولوژيك و گرايشات خردهبورژوايي.
3ـ نداشتن تحليل عميق و مشخص از تجارب فردي و تاريخي...
54/10/23
مدتي است كه نوشتههاي انتقادي تعطيل ش��ده اس��ت ...حال چرا دوباره به ياد اين مطلب افتادهام؟ علتش برخي
پراكندهكاريها و ش��لوغبازيها و عم ً
ال مقداري وقت تلفكردنهاي ناشي از بيبرنامگي ميتواند باشد .اينها اقدامات
و كوش��شهاي مش��خص فكري وعملي براي مبارزه با ضعف را در محاق نگهميدارد .ش��ايد اين امر در رابطه با من و
روحياتم معناي بيشتر بدهد ،زيرا كه به هر حال من در درون خودم يك نوع نميدانم اسمش را درست چه بگذارم نوعي
ليبراليس��م ،پاسيفيس��م و يا تركيب اين دو بگويم نوعي سازش��كاري مالحظه ميكنم .مدتي انع��كاس اين روحيه در
برخوردها به صورت انتقادكردنهاي خرد و ريز دائم ًا ب��ه همهچيز و همهكس انتقاد كردن و تحمل انقالبي را در برخورد
با عيبها از دستدادن و با آنها برخورد آموزشيكردن نمودار گرديده بود ،ولي طبيعي است كه چنين حركتي نميتواند
عميق و مستمر باشد ،ولي متأسفانه در اين مدت يكماه كه من تدريج ًا متوجه اين ضعف خود شدم كوشش مهمي در اين
راه صورت ندادم و دوباره كوششهاي من پشت پردههاي ظريف و عمقي ليبراليس��م (بخصوص فكري و تئوريك) و
انفعالطلبي موضع گرفت .كار بيبرنامه ،افزايش پراكندهكاري و خردهكاري ،تعطيلشدن كارهاي فكري و انتقادي به
بيبرنامگيام ،كمتوجهيكردن ،تسليم افكار غيراصولي شدن و با آنها كمتر مبارزه كردن...
54/11/10
دو مس��ئله هنوز در من حل نشده اس��ت ،اول آنكه هنوز قدرت مناسبي در كشف كادرها به دس��ت نياوردهام از آن
جهت كه هنوز خودم آدم همهجانبهاي نش��دهام و اين حتم ًا در آينده نيز مش��كالت فراواني را بهوجود خواهد آورد .البته
اين را احساس ميكنم كه نس��بت به مدتي قبل بسياري از نقطهنظرهايم عميق ش��ده و قوام يافته است ،ولي مهم اين
است كه هنوز اين حساسيت كم اس��ت ،هنوز به س��رعت نقطهنظرهاي جديدتري در من قوام نمييابد مگر با شوك و
ضربههاي متعدد .مجموع ًا س��رعت اين تغييرمطلوب نيست .مهمتر اين اس��ت كه من در برخورد با مسائل (با توجه به
حساسيت كم ،قناعتپيشگي كه ناشي از نوعي سازشكاري و انفعالطلبي پنهاني است) از نوآوري محدودي برخوردارم
و به سادگي (و يا حتي به سختي) نميتوانم به شيوههاي جديد در ...دست يابم .در اين زمينه بيشتر بايستي كار كرد ،كار
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فكري و جمعبندي پراتيك گذشته .بيشتر از اين حرفزدن و نوشتن مسئلهاي را حل نميكند...
54/11/15
مطالبي در مورد جمعبندي مس��ئله انحراف شريفواقفي و اعدام انقالبي او (مس��ئله مهمي ندارد) فقط گاه ًا در اين
مورد به فكر فروميروم كه آيا طرح گرايش��ات نامطلوب خودم در جلسات گروهي انتقاد از خود چنين سرنوشتي را براي
شخص من در بر نخواهد داشت...
54/12/7
آنقدر مس��ائل عظيم و مش��كالت فراوانند و در مقابل آنقدر ضعف وجود دارد كه ديگر تطبي��ق آنها با يكديگر
كار دشواري به نظر ميرس��د .درس��ت مانند قايقراني كه بر امواج سيل خروش��ان سوار اس��ت و ...و اين احساس در او
پيدا ميش��ود كه اين امواجند كه حركت او را تعيين ميكنند و چهبس��ا كه در لحظاتي بعد قايقش در اثر فش��ار امواج و
حركتهاي س��ركش آن و در اثر اصابت به تختههاي س��نگ مس��یر به پاره تختههايي بدل گردد .اين احساسي است
كه بهطور متناوب به من دس��ت ميدهد و واقع ًا تا حدي خواب و خوراك را از من س��لب كرده است .منشأ اين احساس
كجاست ...ديگر حوصله ندارم اين مسئله را مورد بحث قرار دهم قضيه روشن است.
55/1/26
حدود دو هفته از نوش��تن مطالب فوق ميگذرد ،ليكن در اين مدت در زمينه تئوريك كار مش��خصي نكردهام .البد
هركسي از خودش ميپرس��د كه پس اين دو هفته چهكار ميكردهاي؟ بايد بگويم تقريب ًا هيچ ،جز يك مقدار وانهادگي
و فرار از مسئوليت .چگونه ميتوانم در طول تمام اين ش��لوغيها باز هم به كار فكري تئوريك ادامه دهم .به دو شكل؛
اول به كارها و وظايفم شكل تئوريك بدهم و دوم اينكه براي جبران ضعفهاي تئوريكيام برنامه كالسيك و در عين
حال مش��خصي بگذارم ...تا اين لحظه قدرت اينكه به وضوح موضع خود را در قبال تمامي اين جريانات روش��ن كنم
نداشتهام .اگرچه ابراز اين حرف ظاهراً شباهت به «كرامات ش��يخ» دارد ليكن در عمق ناشي از انحرافات من و بعضي از
رفقاي رهبري بوده است...
در كالس امروز هيچكس فكر كرده حاضر نشده بود .بچهها (بخصوص حسن) وقت خود را تلف ميكردند .احساس
ميكنم سمپاش��يهاي رژيم در ماههاي اخير متأس��فانه در مورد تعدادي رفقای قديمي هم تأثيراتي داشته .اين شيوع
بيتفاوتي در رفقا و بعضا ًانتقادات جس��ته و گريخته بهطور عمده مرا رنج ميدهد .اختالف نظري بر س��ر وجوه ارسالي
رفقاي خارجي وجود دارد براي راهحل مناس��ب ب��ه ميزان زيادي عاج��زم .ندانمكاري من و رفق��ا در اينباره چه مقدار
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ننگآور ميتواند باش��د .به هر حال در آينده بايد به آنان تفهيم كنم كه اين كمك مترقيانه براي رش��د جنبش ضروري
اس��ت و اين كاري اس��ت كه كليه جنبشهاي انقالبي كرده و ميكنند .چطور لنين از امپراطوري آلمان براي اس��تقرار
حكومت زحمتكشان در شوروي نيز استفاده ميكرد.
55/3/18
ضربههاي پيدرپي كه به اش��كالي قس��متي از انتقاداتش مس��تقيم ًا به من برميگ��ردد طبع ًا در نح��وه برخورد با
مش��كالت ،تأثيرات مش��خصي ميگذارد بدين صورت كه اين ضربات پس از مدتي گرايش��ات فردي را افزايش داده
و دینامیزم دروني و كوش��ش ب��راي اصالح خويش را كاهش مي بخش��د و طبع�� ًا بالفاصله در كن��ار آن تمايالت ضد
انقالبي شروع به نش��وونما مينمايد و اين درست حالتي اس��ت كه به روش��ني در خود حس ميكنم ...در شرايط فعلي
من روشنبيني مس��تقالنهاي ندارم و اين دائم ًا مرا در يك شرايط دش��ارژ قرار ميدهد .درحاليكه عليالظاهر فعاليت
ميكنم ،ولي اين فعاليت از يك محتواي مناسب برخوردار نيست و روز به روز احساس ميكنم كه عقبتر ميافنم.
55/7/20
در رابطه با جريانات اخير بارها كوش��يدهام كه مس��ائل موجود را كه خ��ودم هم بهخوبي ميفهمي��دم به من كام ً
ال
ارتباط پيدا ميكند دريابم ،ولي هر بار عاجز و درمانده از تحليل عميق اين مس��ائل ناچار آن را رها ميكردم كه طبع ًا اين
رهاكردن نميتواند امري دائمي باشد و مجدداً اين پروس��ه تكرار ميشود .در وهله اول اين احساس در من موجود است
كه موجودي هستم در س��ازمان كه در عين اينكه هنوز قوانين دسيپليني ...س��ازماني قادر به كاناليزهكردن من نيست
خودم هم اين قدرت را ندارم كه در صف مقدم بهعنوان پيشتاز راهگشا باشم .در يك كالم نه رهروام و نه رهبر ،از طرفي
در رابطه با ضربههاي پيدرپي با اينكه احس��اس فرس��ودگي ميكنم ،ولي هرچه نگاه ميكنم بههيچوجه نميتوانم و
نميخواهم خودم را از هيچ كاري كه ممكن است قادر باشم انجام دهم كنار بكشم ...هميشه اين احساس را داشتهام.
جاخالي ميكنم
مادام كه قدرت سازماني به آن حدي نرسيده باش��د كه مرا بتواند مهار كند وجودم ضربهزننده است يك معناي اين
حرف هم اين اس��ت كه من تدريج ًا دارم محتواي مستقل و پيشرو خود را از دس��ت ميدهم و به دليل همان فرسودگي
س��عي دارم افتان و خيزان در موضع فعليام جا خالي ميكن��م ...يك چيز در اين رابطه هميش��ه بهطور نگرانكنندهاي
ذهن را مش��غول كرده اس��ت كه آيا روزي نخواهد ش��د كه ديگر تاب تحمل اين ضربات را نداشته باش��م ،البته اكنون
هر چه ميانديش��م گمان نميكنم كه چنين ش��ود .تنها چيزي كه در اين رابطه به ذهنم ميرس��د اين اس��ت كه من از
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ابتداي سازمان هيچگاه اين امكان برايم فراهم نش��ده كه يك كار كالسيك تئوريك ـ سياسي بنمايم .بهكاربردن لغت
«امكان» نيزدر حال حاضر بهطور عمده قبل از اينكه نظر به شرايط خارجي باش��د در برگيرنده آن دسته از تمايالت و
گرايشات نادرست و درست خودم هست كه مرا به س��مت نوعي ديگر از كار تشكيالتي ميكشانده است .بعد از شهريور
(به هر دليلي كس��ي نبوده كه آن ضوابط را ايجاد كند چون افرادي مثل خودم و من از همان زمان نيز ميتوانستم و حال
اگر نكردم بهدلي��ل ضعف درونيام بود) اين مهم را درك كنم گرچه كه هميش��ه بعد از يك ضرب��ه و به هوش آمدن به
اين درك رسيدهام كه قدر موضع خودم و نيروهایی [که] تحت مس��ئوليت و رهبري من بودهاند بهخوبي و عميق ًا درك
نكردهام (من واقع ًا از اين عدم درك عمیق و ضرباتي كه از اين ناحيه در اين مدت دريافت داشتهام آنقدر درد بروندارم
كه واقع ًا در مبناي آنها اكنون نميتوانم هرگونه تمایل ناسالم به رهبري را در وجودم مهم و اصلي بيابم .شايد هم دليل
همين گرايش��ات ناس��الم خردهكارانه در وجودم بوده اس��ت كه هيچگاه اين حق را به خودم ندادهام كه خودم را در مقام
رهبري احساس كنم كه بعد الزم باشد براي از دستدادنش سنگي به سينه بزنم.
حتي بدت��ر از اين چندي پي��ش عليالخصوص ،پس از ضربات اخير احس��اس ش��رمندگي زي��ادي ميكردم .اين
احساس به بعضي گرايشات انزواطلبانه (كه طبع ًا سكتاريس��تي هم در عمق هست) در من دامن ميزد مث ً
ال در حاليكه
ميدانس��تم كه نه با اكرم و نه با عزت خانه گرفتن نميتواند كار اصولي باش��د ولي از طرفي پيش خودم گفتم اين ديگر
خجالتآور است كه من امكان مناسبتري را در رابطه با سازمان طلب كنم .تاكنون كه امكانات امن حیاتی سازماني را
از دست دادهام( .چه در مورد سيمين و چه در مورد منیژه) ...در حال حاضر دچار س��رگرداني خاصي در تحليل و قدرت و
كاراييهاي خودم شدهام.
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سرانجام مقدر تجربهای تکراری و خونبار
در گفتوگوی پیش�ین ماجراهای س�ال  1355و کشتهش�دن به�رام آرام را توضی�ح دادید؛
خوبست ماجرا از همانجا پیگیری کنید.

بیمناسبت نیس��ت پيش از ادامه صحبت اش��ارهای به ترکیب مرکزیت تا این مرحله داشته
باشم .مرکزیت پس از شهادت رضا رضايی (خرداد  )52تا ترور ش��ریفواقفی (اردیبهشت )54
عبارت بود از محمدتقی شهرام ،بهرام آرام و مجید شریفواقفی.
پس از ترور مجید شریفواقفی ،وحید افراخته ،قاتل مجید بهجای او عضو مرکزیت شد .پس
از دستگیری افراخته و محسن خاموش��ی (مرداد  )1354حسین س��یاهکاله (دیگر قاتل مجید
و قاتل محمد یقینی) بهجای افراخته وارد مرکزیت ش��د .در اول اردیبهش��ت  ،1355سه نفر از
سرشاخههای شهرام (ش��اخه سیاسی) بهنامهای جمال شریفزاده ش��یرازی ،مهدی موسوی
قمی و طاهره میرزاجعفر عالف (فاطمه) همسر تقی شهرام ،توسط محمد توکلیخواه در خیابان
منیریه شناسایی شده و هر س��ه پس از درگیری کشته شده و یا با س��یانور خودکشی کردند .در
پی این ضربه و به منظور افزایش کمیت مرکزیت و کاستن از آثار ضربه در رهبری ،محمدجواد
قائدی ابتدا بهعنوان مشاور و سپس بهعنوان عضو رس��می وارد مرکزیت شد .بنابراین سازمان
برای نخستینبار به صورت چهار شاخه درآمد:
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1ـ شاخه سیاسی ـ تئوریک :محمدتقی شهرام
2ـ شاخه نظامی :بهرام آرام
3ـ شاخه کارگری :محمدجواد قائدی
4ـ شاخه تکنیکی  ،شهرستان  :حسین سیاهکاله
در  25آبان  ،1355به تفصیلی که پیشتر اشاره ش��د ،بهرام آرام در محاصره مأموران ساواک
قرار گرفت و پس از چند مرحله درگیری نابرابر سرانجام با انفجار نارنجک خودکشی کرد.
در اواخ��ر آب��ان  ،1355دو نفر از سرش��اخهها ،محس��ن طریقت (ن��ام مس��تعار محمود) و
محمدقاس��م عبداهللزاده (مصطف��ی) نامزد عضویت در کادر مرکزی ش��دند .ج��واد قائدی در
اینباره مینویس��د ...« :قرار ش��د که این دو نفر به مرکزیت بپیوندند .تقریب�� ًا همزمان با پایان
اقدامات امنیتی برای حفظ س��ازمان و عناص��ر آن و درحالیکه قرار بود جلس��ه مرکزیت برای
تصمیمگیری در مورد تغییرات س��ازماندهی و ادامه فعالیتها و ...تشکیل شود ،ورود این دو نفر
به مرکزیت تصویب شده و رسمیت یافت».
قائدی مینویس��د ...« :اما به فاصله یک روز بهرام آرام طی یک درگیری کشته شد و به این
ترتیب جلسه مرکزیت در مش��هد ،در آذرماه  55درحالی تشکیل شد که مرکزیت متشکل بود از
تقی شهرام ،حسین سیاهکاله ،محسن طریقت ،عبداهللزاده و من»....
به نظر من ،و براساس اسناد موجود ،دورهای که با ترور ش��ریفواقفی (اردیبهشت  )54آغاز
و به کشتهش��دن بهرام آرام (آبان  )55ختم میش��ود را میتوان پرتالطمترین و پرتناقضترین
دوران حیات سازمان مجاهدین خلق دانست.
طی این مدت ،گرچه س��ازمان «ظاهراً» بسیار فعال اس��ت و چندین ترور و عملیات نظامی
موفق و چش��مگیر در کارنامه خود دارد ،اما اگر اندکی و تنها اندکی الی��ه ظاهرفریب بیرونی را
کنار زده و به عمق قضای��ا برویم ،خواهیم دید ک��ه این دوران بحرانیتری��ن ،پرتالطمترین و
پرتناقضترین دوران تمامی حیات سازمان مجاهدین خلق تا آن موقع است.
در این دوران« ،کیفیت» افراد نیز اعم از عضو ،کادر و مرکزیت ،چه از نظر دانش سیاس��ی و
چه از جهت انگیزه های انقالبی و مبارزاتی و بخصوص رعایت اصول و پرنس��یبهای انقالبی،
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مبارزاتی و حتی اخالقی و انسانی روز به روز تنزل یافت.
بر متنی از تناقضات و بحرانهای همهجانبه سیاس��ی ،ایدئولوژیک و تش��کیالتی است که
س��اواک فرصت مییابد به کمک اف��رادی نظیر افراخت��ه و توکلخواه بیش��ترین ضربات را بر
سازمان وارد آورد .تصویریکه میتوان برای این مرحله ارائه داد این است که اعضای سازمان
مانند برگخزان فرومیریزند.کمتر روزی است که کشته و یا دستگیری نداشته باشد ،از این رو
این دوره را میتوان موفقترین دوره مبارزه س��اواک با جنبش چریکی نیز دانست و این همه از
برکات حرکت «تکاملی» پرچمدار (تقي شهرام) بود.
ب��رای درک عمق بحرانهای درونتش��کیالتی کافی اس��ت بار دیگر به دستنوش��تههای
بهرام آرام مراجعه کنیم .او در یادداش��ت مورخ  15بهمن  54خود مینویسد« :مطالبی در مورد
جمعبندی مسئله انحراف ش��ریفواقفی و اعدام انقالبی او (مس��ئله مهمی ندارد) فقط گاه ًا در
این مورد به فکر فرومیروم که آیا طرح گرایش��ات نامطلوب خودم در جلسات گروهی انتقاد از
خود ،چنین سرنوشتی را برای شخص من در برنخواهد داشت؟»
کس��یکه طی  5س��ال جنبش چریکی ( 1350ت��ا  )1355فرمانده اصل��ی عملیات نظامی
سازمان بود و در بس��یاری مقاطع حساس و سرنوشتس��از حضور داش��ت ،دچار چنان بحران
درونی است که میترس��د طرح گرایشهاي نامطلوب(اش) در جلس��ات گروهی انتقاد از خود،
سرنوشتی مشابه شریفواقفی را برای او رقم زند.
وقتی در قدیمیترین و فعالترین عضو رهبری چنان دلنگرانی و ترس��ی وجود داشته باشد
تکلیف اعضا و هواداران بسیار روشن است .در این ایام همزاد تاریخی «استبداد و دیکتاتوری»،
یعنی «ترس» هم به درون سازمان رخنه کرده بود.
حال پرس��ش مقدر این اس��ت :اگر همانطورکه محمدتقی ش��هرام هر عیب و ایراد داشته و
نداشته افراد مذهبی را بالواسطه به ایدئولوژی و مبانی فلس��فی ـ اعتقادی آنها نسبت میداد،
آیا نمیتوان و نباید آنچه را که او بر سر سازمان مجاهدین خلق و بسیاری از کادرها و رهبران آن
آورد به مبانی ایدولوژیای که او مدعی آن بود نس��بت داد؟ و آیا صرف ًا «اشتباه» نامیدن اقدامات
او ،توسط شماری از یاران دیروز و منتقدین بعدیاش برای توضیح ابعاد ماجرا کفایت میکند؟
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واقعیت این است که یکسال پس از ش��هادت مجید شریف و محمد یقینی و متالشیکردن
سازمان ،بازتاب اعمال جنایتکارانه پرچمدار در درون و بیرون سازمان خود را نشان داد .در اين
زمينه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
در وجه بیرونی «سازمان» قریب به اتفاق امکانات اجتماعی و تودهای خود را از دست داد و

البته چنانکه «پرچمدار» رؤیا میپروراند ،کمترین پای��گاه کارگری و بهاصطالح پرولتری هم
بهدست نیاورد.
جذب طبقه کارگر و بهاصطالح پرولتریزهش��دن سازمان تبدیل ش��د به فرستادن اجباری
افراد تحت برخورد به کارگاهها و کارخانهها.
اگر درگذشته افراد داوطلبانه و برای آشنایی با درد و رنج تودههای زحمکتش و ستمدیده و نیز
کسب انگیزههای مبارزاتی و در مواردی کسب زرنگیها و هوشیاریهای ضروری برای مبارزه
چریکی به کارگری میرفتند؛ اکنون افراد تحت برخورد و معترض را جهت از سر بازکردن و یا به
تسلیم واداشتن به کارگری اجباری میفرستادند ،و البته تنها کسیکه یک روز و یک ساعت هم
به کارگری نرفت« ،پرچمدار کبیر» مبارزات طبقه کارگر ،یعنی محمدتقی شهرام بود.
در بولتن خبری شماره  ،23درباره نحوه کشتهشدن نرگس قجر عضدانلو (خواهر محمود
و مریم عضدانلو) در مهر ماه 1355چنین آمده اس��ت« :رفیق نرگس برای تصفیهحس��اب با
صاحبخانهای که یک مورد مشکوک در آن دیده ش��ده بود مراجعه كرد ،در روز اول هیچ مورد
مش��کوکی مش��اهده نمیکند ،چند روز بعد که برای گرفتن پول ودیعه مراجعه میکند دیگر
بازنمیگردد».
بولتن خبری درباره علت کشتهش��دن س��یمینتاج جریری و اکرم صادقپور کلوری چنین
مینویس��د« :دو رفیق ش��هید ...هر یک جداگانه در  25و  30مهر برای تکمی��ل تخلیه دو خانه
مراجعه كرده که دیگر باز نگشتهاند».
و نمونهای دیگر که مصداق انزوای اجتماعی است« :روز چهارش��نبه 12آبان ( )55حدود
س��اعت دو بامداد دو نفر از رفقای ما که در درون یک فولکس استیشن واقع در خیابان جرجانی،
خوابیده بودند با صدای ضربههای محکم مأموران پلیس به در فولکس بیدار میشوند و متوجه

تقابل دو جریان قدرتمدار؛ هزینههای گزافی که هرگز تصور نمیشد

367

میش��وند که مزدوران پلیس میخواهند به زور در را ب��از کنند ...در این درگی��ری یکی از رفقا
زخمی شده و همراه رفیق دیگر با استفاده از تاریکی هوا از منطقه دور میشوند».
اما در وجه درونس��ازمانی ،گویاترین نمونه در پیام «پرچمدار» خطاب به «دانشجویان مبارز
خارج کشور» نهفته اس��ت(1).پیام مزبور گرچه کماکان سرشار از ش��عار و رؤیاهای برآورده نشده
است ،ولي مشکالت سال  ،1355سالیکه باید تکامل ایدئولوژیک ظاهراً بهبار نشسته و ثمر بدهد
را نشان میدهد .در این «پیام» ضمن کلیگوییهای ش��عارگونه چنین آمده است (خطکشیها
و مطالب داخل کروش��ه از من اس��ت)« :در دوس��الی که گذش��ت ،جامعه و انقالب ایران شاهد
دگرگونیها و تحوالت امیدبخش و در عین حال حس��اس و قابل دقت��ی بودند .در این مدت رژیم
شاه جنایتکار علیرغم تمام پیگردهای وسیع پلیسی خود و تمام تدارکات گسترده و تاکتیکهای
جدیدی که برای بهدام انداختن و کشتن انقالبیون و کمونیس��تها به عمل آورد ،باز هم در هدف
اصلی خود ،یعنی متالشیکردن تشکلهای انقالبی وکمونیستی دچار شکست و ناکامی شد.
سلس��له ضربات متراکمی که در آغاز س��ال  1355منجر به ازدس��ترفتن جمعی و گروهی
بس��یاری از انقالبیون با تجربه و کمونیس��تهای صدیق و کارکش��ته ش��ده بود ،نتوانست به
سازمان ما سرایت كرده و آن را به این شکل مورد حمله قرار دهد».
پرچمدار در پیام خود میافزاید« :این حمالت با س��د آهنینی از مقاومت و هوشياري و ابتکار
تودهها و رهبری سازمان ما در هم شکست».
او در مورد نحوه در هم شکستن ادعایی و سد آهنین از مقاومت و هوشياري رهبری [بخوانید
خودش] و به منظور تحکیم موقعیت خویش در مقابل چریکهای فدایی ،برای مخاطبین خارج
کشورچنین مینویس��د ...« :بعد از آغاز سلسله دوم ضربات وس��یع وارد بر سازمان چریکهای
فدایی خلق در تیرماه  ،1355طرحهای دفاعی و نقشههای پیشگیرانه از طرف رهبری سازمان
تنظیم شد .در هسته این طرح تخلیه تمام خانههای پایگاهی ،انبارها و قطع و تغییر تمام ردهای
ثابت ،در مدتی کمتر از سه روز قرار داشت .ما این عمل حساس را بهطور کامل در دوبار ،یکبار در
 - 1پیام س��ازمان مجاهدین خلق ایران به دانش��جویان مبارز خارج از کش��ور ،دیماه  ،1356نقل از س��ایت اینترنتی
اندیشه و پیکار ،این پیام را شهرام هنگامیکه در خارج کشور بهسر میبرد نوشت.
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اوایل پايیز و بار دیگر در نیمه زمستان  1355به انجام رساندیم».
او «انحالل» و «تعطیل»کردن کل سازمان و رهاکردن افراد به امان خدا را هوشیاری رهبری
و س��د آهنین مقاومت در برابر س��اواک میداند ،اما ازآنجا که واقعیت سرسختتر از آن است که
بتوان با چنان شعارهای تو خالی آن را پردهپوشی کرد ،بالفاصله میافزاید« :لحظاتی در سازمان
رس��یده بود که حتی یکنفر از رفقای ما [البته منهای خودش] دارای یک اتاق کوچک پایگاهی
نبود و در تمام س��ازمان و برای همه افراد حتی ی��ک رد ثابت وجود نداش��ت .در چنین وضعیتی
رفقا ميبایست برای هر ش��بی که میخواهند به صبح برس��انند ،چارهای بیندیشند و راه ویژهای
انتخاب کنند .بس��یاری از رفقا برای تمامکردن شب به ش��هرهای نزدیک و مسافرتهای نیمه
راهی میرفتند .در حین سفر میخوابیدند و نیمهشب مجدداً راه بازگشت را در پیش میگرفتند .در
این میان صدهاهزار تومان وسايل خانه ،ابزار و وسايل تکنیکی و چاپ و سرمایه غیرقابل انتقال
سازمان اجباراً از بین رفت و تمام برنامهها و اقدامات در دستور سازمان تا فراهمآمدن پایگاههای

جدید و حل مسئله امنیت کادرها و سازماندهی متناسب متوقف شد»...
پرچمدار مینویس��د« :درگیریهای اتفاق��ی و ورود در تورهای ناش��ناخته خیابانی و بهدام
افتادن انفرادی مبارزین مخفی در این دوره بهشدت افزایش یافت».
البته او در تناقضی آشکار ،در همین پیام مینویسد« :در واقع گشتیهای پلیس دیگر بهطور
اتفاقی عم��ل نمیکردند ،عمده آنه��ا در گروههایی س��ازمان یافته بودند که ه��ر یک بهطور
مشخص با استفاده از وسايل گوناگون ،عکس ،فیلم و عناصر شناس��نده بهدنبال یک یا دو فرد
مشخص میگشتند.
هر گروه از آنها اطالعات زیادی در مورد مش��خصات ظاهری و همینطور مناطق تردد و یا
حتی شیوه راه رفتن افراد مورد نظر در دست داش��تند .رفیق بهرام آرام ،عضو قدیمی و برجسته
مرکزیت سازمان ما به همین ترتیب به شهادت رسید».
به این ترتیب در این دوره عدهای از اعضای س��ازمان ما نه در خانههای پایگاهی و ردههای
)(1

 - 1همان.
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ثابت جدید خود ،بلکه بهطور نامنظم و انفرادی و بدون ارتباط و پیوس��تگی ب��ا هیچ حادثه یا رد
ثابتی مورد شناسایی و محاصره دشمن واقع شده و زیر رگبار مسلسل قرار میگرفتند.
پرچمدار بهجای ریش��هیابی واقعی علت ضربات که همانا ان��زوای اجتماعی و بحران درون
حساب رقابتآمیز با چریکهای فدایی به دالیل
تشکیالتی است و در عین حال جهت تصفیه
ِ
تاکتیکی و تکنیکی روی آورده ،مینویس��د« :اگر دشمن میتوانست بسیاری از اعضاي رزمنده
و صدیق گروهها و س��ازمانهای دیگر را که به نظر ما اساس�� ًا به کم بهادادن به قدرت تاکتیکی
دشمن ،نادیدهگرفتن تجربیات گذشته و جاری جنبش و به حاکمیت روحیه تکروی و غرور در
مقابله با تاکتیکهای دشمن و مس��ائل مبرم جنبش برمیگردد ،از طریق رسوخ و رخنه درونی
یا بهدس��ت آوردن س��رنخهای قابل اطمینان در همان خانههای پایگاهی خود ب��ه دام اندازد و
بدینترتیب ضربات جمعی فوقالعاده خطرناکی را وارد س��ازد ،دیگر چنین تاکتیکی از هیچ نظر
در مورد سازمان ما قابل اجرا نبود ...دشمن اجباراً به خیابانها روی آورد .یکباره رقم گشتیهای
دشمن در ش��هر تا چهار و پنج برابر افزایش یافت .یک برآورد اولیه حاکی است که در این موقع،
یعنی در نیمه دوم سال  ...1355رقم گش��تیهای پلیس مخفی در شهر تهران از مرز دویست و
دویست و پنجاه فراتر رفت ،درحالیکه تا قبل از این بین سیوپنج تا پنجاه عدد در نوسان بود».
در انته��ا ،پرچمدار طب��ق معمول نوید پیروزی س��رداده و مینویس��د« :س��ازمان ما اینک
این دوره توفانی و پرتالطم را پش��ت سر گذاش��ته اس��ت ،درحالیکه توفان و تالطم دیگری،
توفان و تالطم انقالبی تودهها که ای��ن بار برای ما و کلیه نیروه��ای انقالبی ایران ،نویدبخش
و برای دش��من خطرناک اس��ت ،توفانی که هنوز در ظهور اولین عالئمش ل��رزه بر پیکر رژیم
(((
دستنشانده شاه انداخته است ،در راه است».
جالب است دانسته ش��ود که بولتن خبری مورخ خرداد [ 1356خارج از کشور] در ریشهیابی
ضربات ،آشکارا نظری متفاوت با پیام پرچمدار دارد.
بولتن خبری ذیل عنوان «ضربات وارده بر جنبش نوین انقالبی درس��ال  »55مینویس��د:
 - 1همان.

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

370

«س��ال گذش��ته جنبش نوین انقالبی خلق ما ش��اهد ضربات دردناکی بود .انقالبیون بسیاری
از گروهها و س��ازمانهای مختلف دستگیر و یا به ش��هادت رسیدند .ش��هادت قریب صدتن و
اسارت صدها تن دیگر در سال گذش��ته ،زمانیکه جنبش مسلحانه پیشتاز توانسته است در یک
مرحله از نظر سیاسی ـ تش��کیالتی و در بین نیروهای آگاه جامعه خود را تثبیت نماید ،هر عنصر
رزمندهای را به ریشهیابی وادار مینماید.
اين بولتن در ادامه مینویس��د« :آنچه مسلم است ضربات سال گذش��ته برخالف آنچه که
برخی تبلیغ میکنند صرف ًا ناش��ی از ضعفهای تاکتیکی و تکنیکی نب��وده ...این ضربات دقیق ًا
دارای ریش��ههای ایدئولوژیک ـ سیاس��ی بوده و ناش��ی از سرپیچی از پاس��خ به ضرورتهای
مرحله نوینی است که جنبش مسلحانه در آن قدم گذاش��ته است .در زمینه کشف علل تکنیکی
و تاکتیکی ضربات تاکنون برخی س��رنخها بهدس��ت آمده است ...آنچه مس��لم است این است
که غالب ضربات وارده به گروهها و س��ازمانهای انقالبی از طریق جریان ی��ا جریانات واحد و

سرنخهای مشترکی نشأت گرفته است».

(((

با توجه به ش�نيدهها و بررس�يهاي خودتان انعکاس مش�کالت و ضرباتی که در گفتوگوی
پیشین و هماکنون به آن اشاره کردید در درون سازمان چگونه بود؟

انزوای اجتماعی ،همراه با ضربات مرگبار ساواک ،بویژه کشتهشدن بهرام آرام بهعنوان لنگر
و سازمانده اصلی ،دربهدریها و بههمیختگیهای تشکیالتی ناش��ی از آن ،به نوبه خود باعث
رشد تضادهای درونس��ازمانی ش��د .زمزمههای یأس و تردید در مبارزه و خطمشی آغاز شد و
کسانی را که زمانی بازوی اجرایی پرچمدار بودند ،نیز شامل گردید.
در گفتوگوی پیش��ین از تردیدهای کش��نده به��رام آرام گفتم .بايد ی��ادآوری کنم که اين
تنها مورد و ش��دیدترین آن هم نبود ،بلكه س��ازمان بهاصطالح پوالدین پرچمدار به مشکالت
بسياري دچار شد.
پیش از این برایتان گفته بودم که در روزهای س��ختی که ما (شریفواقفی ،صمدیه و من) در
 - 1بولتن خبری شماره  ،23صفحات 3و ،4خرداد .1356
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کار بازسازی مخفیانه گروه و جریان خود بودیم (زمس��تان  53و بهار ،)54روزی شریفواقفی،
در تحلیل وضعیت حال و آینده به من گفت« :کریم! اس��تحکام ظاهری امروز رفقا! را نبین .در
پشت این اس��تحکام ظاهری ،اختالفات و مشکالت بسیار نهفته اس��ت .بگذار از ما جدا شوند،
هرکدام به سویی خواهند رفت و ساز خود را خواهند زد .این استحکام آنها ظاهری و در ضدیت
با جریان مجاهدین اس��ت .فردا که ما از آنها جدا ش��ویم بر س��ر هر مس��ئلهای در میان آنها
انشعابی صورت خواهد گرفت».
افسوس که او دیگر نبود تا صحت پیشبینی روشنبینانه خود را به عیان و با چشم سر ببیند.

تحلیل بولتن خبری درباره ریش��هیابی ضربات ،اولین نش��انهها در این زمینه اس��ت .هنوز
یکس��ال از ش��هادت ش��ریف نگذش��ته تضادهای ناش��ی از آن انحراف و جنایت ،جنبههای
گوناگون خود را نشان داد.
سرنوشت جریان مارکسیستی با چنین مشکالت و بحرانهای عمقی به کجا انجامید؟

بهدرستی گفتید بحرانهای عمقی .مشکالتی که خود آنان نیز به آن اعتراف میکنند ناشی
از قدرت س��اواک نبود ،از ضعف و بههمریختگی درونی سازمان ناش��ی میشد .درواقع ساواک
جنازههای بر خاک افتاده و طعمههای سرگردان و ره گم کرده را به تور میانداخت.
فراموش نکنیم که یکی دوس��ال پیش از ای��ن تاریخ ،این چریک مجاهد بود که بر س��اواک
برتری و تسلط داشت .باز فراموش نکنیم که در اوج فش��ارهای پلیسی و خانهگردیهای اواخر
س��ال  1353این حمایتهای مردمی بود که ما را حفظ میکرد ،بدون ای��ن که نياز به خوابیدن
در ماش��ین فولکس واگن و یا در اتوبوسهای میانشهری باش��د .بهعنوان شاهدی عینی الزم
است یادآوری کنم که باوجود مشکالت و ناکارآمدی بنیادی مبارزه مسلحانه و چریک شهری
ـ که خود مبحث جداگانهای اس��ت ـ در تمام آن دوران و قبل از تصفیههای خونین ،مجاهدین
هیچگاه از نظرمالی و حمایتهای اجتماعی در تنگنا و مضیقه نبودند .همیش��ه امکانات بیش از
توان استفاده ما بود .ش��اخص این مس��ئله آن که مجاهدین خلق برعکس چریکهای فدایی،
جهت نیازهای مالی خود ،هیچگاه اقدام به حمله به بانکها و مؤسسات اقتصادی نکردند.
ش��خص ًا به یاد دارم ،که در س��الهای  50تا  53و اوايل  ،54چند آدرس ازس��وي مس��ئول
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س��ازمانی در اختیار من قرار میگرفت و من یک روز صبح تا عصر به آنها مراجعه کرده و شب
با چندصدهزار تومان (که در آن ایام مبلغ هنگفتی بود) به خانه پایگاهی برمیگشتم .اما اکنون
بعد از تحوالت تکاملی! اعضای سازمان برای بازپسگرفتن چند صد و یا چندهزارتومان ودیعه
یک خانه تیمی کشته میشوند.
اما در مورد بحرانهای درون تش��کیالتی ،ضربهها کار خود را کرد .همانطورکه در پیام به
دانشجویان خارج از کش��ور آمد ،تهران دیگر جای امنی نبود .پس از جلسه مرکزیت در مشهد،
شهرام به منظور حفظ خود تصمیم گرفت در مش��هد بماند .ماندن در شهرستان و قطع اجباری
روابط ،اقتدار او را کاهش داد و نغمههای گریز از مرکز آغاز شد.
میان محسن طریقت و محمدقاسم عبداهللزاده از یکسو و شهرام ازسوی دیگر بر سر درستی
یا نادرستی مشی مسلحانه و نیز نحوه اداره تشکیالت اختالفات بروز کرد .به روایتي این اختالفات
به درگیریهای شدید لفظی نیز انجاميد .از دو عضو دیگر مرکزیت ،جواد قائدی که توسط شهرام
به مرکزیت برکشیده شده بود طرف شهرام و حسین سیاهکاله متمایل به دو نفر اول بود.
جواد قائدی در اینباره مینویسد...« :از این زمان یعنی آذر  55تا اوايل سال  56از یک طرف
ارتباط ش��هرام چه به دلیل قطع ارتباطهایش که گاه به گاه رخ میداد و چ��ه به دالیل امنیتی و

ازنظر حفظ شهرام ،با سازمان چندان فعال نبود»...
شهرام که هنوز نس��بت به دو عضو تازه راه يافته به مرکزیت ،از سابقه ،اقتدار و توان بیشتری
برخوردار است ،برای بررسی اختالفات فراخوان تش��کیل کمیته مرکزی را میدهد ،اما دو فرد
يادشده که به اندازه کافی با خصوصیات ش��هرام و نحوه رفتار او با مجید شریفواقفی و محمد
یقینی آشنا هستند ،از شرکت در جلسه مرکزیت خودداری کرده ،فرار را بر قرار ترجیح میدهند.
حسین روحانی درباره فرار دو عضو مرکزیت چنین مینویس��د« :محمود (محسن طریقت)
و مصطفی (محمدقاس��م عبداهللزاده) از آنجا که به روحیه ش��هرام و اتوریته او آش��نایی داشتند
و میدانس��تند که روبهروش��دن با وی کار آسانی نیس��ت و چهبس��ا که در صورت روشنشدن
(((
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قضایا ،خطرات جانی هم برای آنها داشته باشد ،در این جلس��ه مرکزیت شرکت نمیکنند و با
برجایگذاشتن یک نامه کوتاه حاکی از اختالفنظر با تقی ش��هرام و ترس از ترورشدن خود و
همچنین پس از تحویلدادن سالحها و نارنجکها و مهمات انفرادی خود ،پا به فرار میگذارند
(((
و مدتی بعد سر از خارج کشور در میآورند».
حسین روحانی میافزاید« :وقتی این دستهبندی برای شهرام روشن میشود و وی دیگر به
مصطفی و محمود دسترس��ی ندارد ،نوک حمله را متوجه شخص سیاهکاله میکند که باالخره
منجر به تصفیه و سپس جداشدن حسین سیاهکاله از تشکیالت میگردد».
به این ترتیب از  5نفر کادر مرکزی تنها تقی شهرام میماند و جواد قائدی که مطیع بیچون و
چرای اوست .شهرام برای مدتی طوالنی در مشهد بهسر میبرد که با قطع ارتباطات اختیاری و
اجباری نیز همراه است.
حسین روحانی در اینباره مینویس��د ...« :فرار افرادی چون محسن طریقت و عبداهللزاده و
مسائل مطروحه در سطح مرکزیت ،جو بیاعتمادی را نس��بت به رهبری و عملکردهای آن در
سازمان دامن زده و تودههای سازمانی و حتی برخی از مسئولین ،دیگر حاضر نبودند در چنان جو
و خفقانی و بهطور کورکورانه و دنبالهروانه فعالیت كنند .در شرایطیکه رهبری سازمان منحصر
به تقی شهرام و محمدجواد قائدی بود ،شخص تقی شهرام کوشید تا برای جلوگیری از تالشی
و بههمریختگی س��ازمان و حفظ سلطه سابق خود بر تش��کیالت ،فعالیت وسیع و متمرکزی را
آغاز كند و تمامی تبلیغات عناصر مذکور مرکزیت را علیه سازمان و رهبری و خط مشی آن برای
افراد سازمان افش��ا نماید ...او با طرح «تز رکود» و درچارچوب آن کوشید تا جریان فرار دو تن از
(((
عناصر مرکزیت و ماهیت تسلیمطلبانه آنها را روشن نماید»...
بنا به اظهارات اف��راد دس��تاندرکار در آن ایام ،تقی ش��هرام در یک ضد حمل��ه تبلیغاتی ـ
تشکیالتی به طرح «تز رکود» و همینطور طرح نمونههایی از زندگی شخصی و اخالقی افراد
فراری مرکزیت مبادرت میورزید .این کار او باعث شد تا انش��عابیون و افراد فراری خلع سالح
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شده و موقعیت شهرام ،برای مدتی تحکیم یابد.
لطفاً مباني و داليل طرح «تز رکود» که گفته میشود توسط تقی شهرام مطرح شد را توضیح دهید.

تقی شهرام در بهار  ،1356تحلیل «دوران رکود جنبش انقالبی» را در داخل سازمان مطرح
کرد .این تحلیل بعدها به «ت��ز رکود» یا «تئوری رکود» ش��هرت یافت« .تئ��وری رکورد» بر
پایههای زیر استوار است:
در اثر چند برابرش��دن قیمت نفت و سرازیرش��دن پول آن به اقتصاد ایران ،یک دوره رونق

اقتصادی پدید آمده که اقشار گوناگون جامعه از آن بهرهمند میشوند.
 در اثر این بهرهمندی اقتصادی ،انگیزههای مبارزه و انقالب علیه رژیم حاکم از بین رفته است.
موج انقالب پدید آمده است.
 در نتیجه ،یک دوره رکود و
ِ
پسرفت ِ
 تا زمانيكه پول نفت به همين منوال وجود داشته باشد ،جنبش انقالبي نيز در حال ركود است.
 دوره «ركود» طوالني اس��ت« .واقعيت انقالب��ي» آينده نه در كوتاهم��دت ،بلكه در زمان
دوري پيشبيني ميشد.
نتایج عملی چنین تئوری از این قرار است:
ـ چون ش��رايط عینی انقالب در جامعه بازگش��ت نموده و وجود ندارد ،بنابراین اتخاذ مشی
تبلیغ مسلحانه ضرورت و توجیهی ندارد.
ـ تا وقتی اوضاع تغییر نکرده و روند شرايط سمتی انقالبی نگرفته ،وضع چنین است.
ـ انفعال ،انحاللطلبی و پاسیفیسم روشنفکران خردهبورژوا نیز ناشی از شرايط رکود انقالبی
است .فرار دو تن عضو مرکزیت همراه با نفر سوم نیز در این رابطه توضیح داده میشود.
ـ با توجه به رد مشی مسلحانه ،میبایستی یک دوره کار آرام و تبلیغ سیاسی در دستور قرار گیرد.
ـ در دوره کار آرام و تبلی��غ سیاس��ی ،از یکس��و باید کادره��اي مركزي ،بوی��ژه «رهبري
استراتژيك سازمان» حفظ ش��وند و از س��وی دیگر باقی کادرها و اعضا [البته در داخل كشور]
تحت آموزش نوین قرار گیرند.
ـ پس سازمان از شکل س��ازماندهی ش��اخهای بیرون آمده و به دو بخش تقسیم گردد :الف:
رهبری سیاسی ـ استراتژیک ب :رهبری اجرايی.
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ـ وظیفه رهبری سیاس��ی ـ اس��تراتژیک تعیین خطمش��ی سیاسی ـ اس��تراتژیک و تحلیل
وضعیت جامعه است .چنین وظیفهای را میتوان و بهتر است در محیط خارج از کشور انجام داد،
هم رهبری حفظ میشود هم منابع مطالعاتی و فرصت تحلیل بیشتر است.
ـ رهبری اجرايی در داخل کش��ور میماند .رهبری اجرایی ،مسئولیت س��ازماندهی و دادن
آموزشهای نوین به اعضا و هواداران و تهیه امکانات برای شرایط مساعد آینده را دارد.
به نظر میرس��د که تمام آس��مان و ریس��مان بههمبافتن و تمام تئوریهای زیربنا و روبنا و
ش��رايط عینی و ذهنی را ب��ه خدمتگرفتن ،همه و هم��ه در خدمت امر عظیم! دیگری اس��ت:
عزیمت تاریخساز رهبری پرولتاریا به خارج از کشور.
گمان بد نبرید که برای فرار از شرايط س��خت و «خطرناک»! خیر برای امر «خطی ِر» تحلیل
شرايط جامعه ایران (آن هم از بیرون) و تنظیم استراتژی مبارزه انقالبیای بعدی!
محمدجواد قائدی ،در اینباره چنین مینویس��د« :در رابطه با همی��ن نظرات [تئوری رکود]
ش��هرام که از مدتها قبل از پايیز  ،55در مورد فرس��تادنش به خارج تصمیم گرفته شده بود ،با
جدیتر گرفتهشدن این مس��ئله و صرف نیرو و انرژی بیش��تر ،در مرداد یا شهریور  56به خارج

فرستاده شد و من برای مدتی در داخل تنها ماندم».
بن��ا به نظ��ر حس��ین روحانی ،پ��س از خروج تق��ی ش��هرام از کش��ور و ت��داوم بحثهای
درونتش��کیالتی «تز رکود» خود به «رکود» مبتال شد .او مینویس��د« :گسترش بحثهای
درونی که در ابتدای امر درچارچوب قبول «تز رکود» در میان برخی جمعها صورت میگرفت،
به تدریج منجر به رد این تز ش��د و بهعنوان ت��زی تس��لیمطلبانه و محافظهکارانه تلقی گردید.
همچنین پایههای تئوریک خطمش��ی چریکی بهعنوان یک دیدگاه و مش��ی روشنفکرانه جدا
از تودهها به زیر سؤال کشیده ش��د و نفی گردید و در ادامه آن ،این انتقادات ،سایر سیاستهای
گذشته سازمان و عملکرد آن و رهبری را نیز در برگرفت.
به همراه پیش��رفت این بحثها در درون س��ازمان و متناس��ب با آن ،بیش از پیش سلطه و
اتورتیه رهبری که تا پیش از این عموم ًا خطاناپذیر تلقی میشد ،شکسته و لرزان گردید و غیبت
(((
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خود تقی شهرام در داخل کشور نیز نهضت انتقادی را پر و بال بیشتری داد».
دیگر عضو هسته نظامی زیر نظر مرکزیت (،احمدعلي روحاني) در اینباره چنین مینویسد:
«برمبنای «تز رکود» جزوات متعددی در افش��ای انحاللطلبان[سه عضو فراری مرکزیت] و
ن ـ درآمده و
ماهیت آنها ـ با ذکر نمونههایی از زندگی ش��خصی آنها و انحرافات اخالقیشا 
در دستور مطالعه و آموزش افراد مختلف در س��ازمان قرار گرفت ...برای تجدید سازمان ،سعید
(تقی شهرام ) تصمیم میگیرد که جمعهای مش��ورتی برای مرکزیت درست کند تا این جمعها
در جریان امور ق��رار گیرند و بهتدریج بتوانند ج��ای رهبری اجرایی را بگیرن��د و مقدمات اعزام
بخش سیاسی ـ استراتژیک رهبری به خارج کشور فراهم آید .مدت کوتاهی پس از استقرار این
سیستم جدید سازماندهی ،مقدمات سفر سعید (تقی ش��هرام) به خارج جور میشود و جمعهای
(((
مشورتی درجه يك ،مستقیم ًا تحت مسئولیت محمدجواد قائدی درمیآیند»...
(((

به این ترتیب ،دوسال بعد از ترور شریفواقفی ،یکس��ال پس از ترور محمد یقینی( ،به بهانه
واهی «خیان��ت» و «بریدن از مبارزه مس��لحانه انقالب��ی» و «ایجاد تردید» نس��بت به آن) و
یکس��ال پس از کشتهش��دن بهرام آرام و چند ماه بعد از فرار س��ه عضو کمیته مرکزی در ترس
از خش��م و غضب انقالبی تقی ش��هرام ،پرچمدار کبی��ر و خطاناپذیر مب��ارزه طبقاتی و انقالب
پرولتری برای تحلیل بیدغدغه ش��رايط ایران و تدوین اس��تراتژی مبارزه «سرنوشتس��از»
رهسپار خارج از کشور (انگلستان و سپس فرانسه) میشود.
و این همه در شرایطی اس��ت که «انقالب» بدون اجازه آقایان در زیر پوست شهرها درحال
جوانهزدن است و نوکهای آن نیز بهخوبی دیده میشد.
جالب است دانسته شود که ایشان در خارج کش��ور هم از مبارزه انقالبي! بازنایستاد .چند ماه
بعد از خروج از ایران تحت عنوان «سازمان مجاهدین خلق ایران» به دانشجویان مبارز خارج از
کشور پیام فرستاد و بر ضرورت «هژمونی پرولتاریا» و ناگزیربودن پیوند «انقالب دموکراتیک
با انقالب پرولتری» و نیز سرنگونی بهوس��یله «قهر انقالبی تودهها» و «قیام و مبارزه مسلحانه
 - 1يادداشتهاي حسین روحانی ،همان ،ص .298
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()11

سرنوشت سازمان مجاهدین و محمدتقی ش�هرام پس از رفتن وی به خارج از کشور به کجا
انجامید؟

اقتدار و خطاناپذیری تقی ش��هرام ک��ه پیش از ای��ن در اثر دورب��ودن از ته��ران و اقامت در
شهرستان و سپس اعتراض و فرار س��ه عضو کمیته مرکزی به میزان زیادی مورد شک و تردید
قرار گرفته بود ،با طرح «تز رکود» و سپس رفتن وی به خارج از کشور ،بیش از پیش ضربه خورد.
درغیاب ش��هرام تنها عنصر گوش به فرمان او (محمدجواد قائدی) توانايی مقابله با حریفان
قدیمی (علیرضا سپاس��ی آش��تیانی) و تازهنف��س را نداش��ت .در غیاب ش��هرام ،جمعی بهنام
«شورای مسئولین» تشکیل ش��د .این شورا  12عضو به اين شرح داش��ت1 :ـ علیرضاسپاسی
آشتیانی 2ـ حس��ین احمدی روحانی3ـ مسعود پورکریم4ـ مس��عود فیروزکوهی5ـ احمدعلی
روحانی6ـ بهجت مهرآبادی 7ـ ش��هرام محمدیان 8ـ مظاهر محمودی 9ـ قاسم عابدینی10ـ
مسعود جیگارهای 11ـ محمد نمازی12ـ سلیم (نام مستعار).
«ش��ورای مس��ئولین» از میان خود نمایندگانی را انتخاب کرد تا برای مذاکره با شهرام و در
حقیقت خل��ع وی به خارج برود .اعضای این هیأت عبارت بودند از علیرضا سپاس��ی آش��تیانی،
قاسم عابدینی ،حسین احمدی روحانی ،محمد نمازی و مسعود فیروزکوهی.
این جمع در مرداد  1357در پاریس با حضور محمد تقی شهرام و محمدجواد قائدی تشکیل
جلسه داد و هر دو را از سازمان «اخراج» کرد.
جواد قائدی در این باره مینویسد« :در میان مسئوالن و کادرها سه نظر وجود داشت:
ـ نظر اول معتقد به سپردن رهبری به «شورای مسئولین» بود.
ـ نظر دوم معتقد به انتخابات در تعیین رهبری سازمان بود.
ـ نظر سوم معتقد به ایجاد رهبری نبودو قائل بهوجود شاخههاوجمعهماهنگکننده شاخهها بود.
در جریان این بحثه��ا و از آنجا که من معتقد به نظر دوم بودم و ش��ورای مس��ئولین عم ً
ال
- 1پیامسازمانمجاهدینخلقایرانبهدانشجویانمبارزخارجازکشور(دیماه)1356بهنقلازسایتاینترنتیاندیشهوپیکار.
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قدرت اجرایی را در دست داش��تند و مورد قبول اکثریت س��ازمان بودند ،مورد انتقاد شدید قرار
گرفتم . ...شورای مس��ئولین تصمیم به اخراج من از س��ازمان گرفت و این کار را همراه با اخراج
شهرام در آبان  57عملی نمود».
شورای مسئولین به تاریخ مهرماه  1357اطالعیهای منتشر کرد ،در آن اطالعیه ضمن گزارش
حوادث سالهای 54تا 57نوشت که تقی شهرام و جواد قائدی را «وادار به استعفا» كردهاند.
«شورای مس��ئولین» مدتی تحت نام «بخش مارکسیس��تی ـ لنینیستی سازمان مجاهدین
خلق ای��ران» و از آذرماه  1357با عنوان «س��ازمان پی��کار در راه آزادی طبق��ه کارگر» بهطور
مخفف «سازمان پیکار» به فعالیت پرداخت.
در اطالعیه بخ��ش م ـ ل ضمن انحراف��ی ،غیرپرولت��ری ،غیرکمونیس��تی ،غیرصادقانه،
سکتاریس��تی و تفرقهافکنانه ،چپروانه و س��لطهطلبانه و ...خواندن سیاستهای تقی شهرام
درباره او نوشت..« :آنچه بخصوص تودههای سازمانی را در مقابل رهبری قرار میداد ،سیاست
چپروانه و س��لطهطلبانه و اندیش��ه و عمل سکتاریس��تی و تفرقهافکنانه حاکم بر س��ازمان ما
بود که چه دردرون و چه در س��طح جنبش تجلی یافته بود ...اکثریت قریب ب��ه اتفاق تودهها و
مس��ئولین س��ازمان در مقابل رهبری قرار گرفتند .نیروی تودهای که تا به حال از سوی رهبری
به هیچ انگاشته میش��د و تحت فشار یک سیس��تم مرکزیت غیردموکراتیک ...سرکوب گشته
و یا در جهت استحکام و سلطه بیش��تر همین رهبری بهکار گرفته میش��د ...به حرکت درآمد.
سازمان به حالت فلج در آمده بود ...جمع فوقالذکر طی نشستهایی موفق شد مواضع انتقادی
خود را تثبیت کرده و رهبری را وادار به استعفا نماید».
اطالعیه مذکور ذیل «درباره اعدامها» مینویس��د ... « :عدهای از رفقای سازمانی در جریان
تحول ایدئولوژیک حاضر به پذیرش مارکسیسم نشده و درصدد تشکل گروهی خویش بودند،
از س��وی رهبری به عنوان خائن و توطئهگر اعدام ش��دند .ما ضمن اینکه «اع��دام» را بهمثابه
یک سیاست و ش��یوه عمومی در برخورد با تضادهای درونس��ازمانی و اختالفات ایدئولوژیک
محکوم میکنیم ،اعدام این رفقا را توسط رهبری س��ازمان ،اقدامی ضد انقالبی ارزیابی کرده و
آن را توطئهگرانه و تروریستی میدانیم .بدینترتیب اطالق خائن ،توطئهگر و اپورتونیست را به
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رفقای شهید مجید شریفواقفی ،مرتضی صمدیهلباف و محمد یقینی نادرست دانسته و آنها
(((
را جزو شهدای انقالبی محسوب میداریم[ ».خطکشی و تأکیدات از من است]
به این ترتیب درآس��تانه انقالب ،پرونده یکی از فاجعهبارتری��ن و زیانبارترين حوادث دوران
تاریخ مبارزاتی معاصر ایران «ظاهراً» بسته شد.
باقی قضایا را همه میدانند« .انقالب» بدون اجازه و بدون «حضور» پرچمدار کبیر پرولتاریا
بهمنوار ،وارد شد .ازجمله نتایج عمل او این بود که هم خود ،هم یاران همفکرش و هم سازمان
مجاهدین خلق که «پتانس��یل» حضور و تأثیر در روند قضایا را داش��ت تنه��ا و تنها به صورت
تماشاگر حوادث باقی ماندند.
تقی ش��هرام که در مقطعی بهناشایس��ت در موضع رهبری س��ازمان مجاهدی��ن خلق قرار
گرفت با تکیه بر جای« ،جان»های ش��یفتهای چون حنیف و س��عید و بدیعزادگان ،تحتتأثیر
س��لطهطلبیهای فردی و توهمات و رؤیاهای کودکی چپ (چپیکه ظاهراً قصد بزرگش��دن
و بلوغ نداش��ت) موجب ریختن خونهای بس��یار و موجد عکسالعملهای راستروانهای شد
که کمی بعد س��ر خود او را نیز بر باد داد .عمل او آثار زیانبار اجتماعی و استراتژیکی بهبارآورد که
احصاي آن از حوصله این گفتوگو بیرون است.
بس��یار مایل هس��تم این گفتوگو را ب��ا کالم «ش��یخ ش��هابالدين س��هروردي»((( و با

عزیز نادیدهام زندهیاد «ه��دی صابر» و اثر به یاد ماندنی او «س��ه
گرامیداش��ت یاد دوس��ت و ِ
همپیمان عشق» به پایان برم:
«بس��ا خرس��واران صوفی ش��کل که در می��دان م��ردان عزم ج��والن کردهان��د و به یک
صدم��ه ک��ه از مب��ارزان راه تحقیق بدیش��ان رس��یده اس��ت ،عی��ن وج��ود ایش��ان بمانده
اس��ت .هر که رق��ص ک��رد حال��ت نیاف��ت ،رق��ص بر حال��ت اس��ت ن��ه حالت ب��ر رقص.
مجادلتنمودن درین قلب کار مردانست،آس��تین بر افش��اندن واقعه صوفیان است ...نه هر که

 - 1اطالعیه بخش مارکسیستی ـ لنینیستی س��ازمان مجاهدین خلق ایران (مهرماه  ،)1357به نقل از سایت اینترنتی
اندیشه و پیکار.
 - 2رساله فی حاله الطفولیه.
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ازرق در پوشد صوفی گشت چنانکه گفتهاند:
ازرقپوشان که بس فراوان باشند
صوفیصفتان میان ایشان باشند
کایشان همه تن باشند از جان خالی
و آنان چکنی تن که همه جان باشند
آری؛ هرکه رقص کرد حالت نیافت .رقص بر حالت است نه حالت بر رقص.
زندهياد مهندس س�حابي به من ميگفت وقتي در س�ال  1354در زندان عادلآباد ش�يراز با
اين جريان روبهرو ش�دم ،پيشبيني كردم كه اينها نه به س�ازمان مجاهدي�ن رحم ميكنند نه به
خودشان و نه به مملكت ،و همينطور هم شد.
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تقابل گفتمانهای غیردموکرات
سوراخی که از آن بیش از یکبار گزیده شدیم
¡در گفتوگوی پیشین ،به اطالعیههای بخش مارکسیس�ت ـ لنینیست اشاره کردید که ترور
مجید شریفواقفی ،مرتضی صمدیهلباف و محمد یقینی را «اقدامی ضدانقالبی» و «توطئهگرانه»
و «تروریستی» ارزیابی کرد و آنان را «شهدای انقالبی» دانست« .شورای مسئولین» این بخش،
محمد تقی شهرام را نفر اصلی و پرچمدار جریان انحرافی دانست و محمدجواد قائدی را همکار و
همدست وی و هر دو را از سازمان (سازمان خودشان) «اخراج» کرد.
همچنی�ن گفتید ک�ه به ای�ن ترتی�ب «درآس�تانه انقلاب ،پرون�ده یک�ی از فاجعهبارترین و
زیانبارترین حوادث دوران مبارزاتی معاصر ایران» ظاهرا ً بس�ته ش�د و «انقلاب» بدون اجازه و
بدون «حضور» پرچمدار کبی�ر پرولتاریا بهمنوار وارد ش�د .يكي از نتایج عم�ل او این بود که هم
پرچمدار ،هم ی�اران همفکرش و هم س�ازمان مجاهدین خلق ای�ران که «پتانس�یل» تاریخی ـ
مبارزاتی و ایدئولوژیکی حضور و تأثیر در روند قضایا را داش�ت تنها به صورت «تماشاگر» و ناظر
حوادث باقی ماندند».
تأکید ش�ما روی کلمه «ظاهراً» مرا به این فکر انداخت که از شما بخواهم در ورای «ظواهر» به
صورت ریشهای و عمقی به این ماجرا بپردازید.
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£پيش از اینکه به سرانجام نهايی ش��خص تقی ش��هرام و نیز جریانی که او به راه انداخت
(بویژه در س��الهای پس از انقالب) بپردازم ،بیمناس��بت نمیدانم تأثیر حوادث سالهای 54
تا  57در میان زندانیان سیاسی و بويژه زندانیان سیاس��ی مجاهد را بررسی کنیم ،بخصوص که
زندانیان آن سالها بازیگران بعدی صحنههای انقالب هستند و ماجراهای زندان در آن سالها
زمینهساز بس��یاری از حوادث س��الهای پس از انقالب اس��ت .بنابراين بهتر است همچنان به
مسائل زندانهای زمان شاه بپردازيم و حوادث آنجا(بخصوص زندان اوین) را تا انقالب بررسی
کنیم و سپس حوادث بیرون از زندان را دنبال کنیم.
همانطور که پیش از این برایتان گفتم ،تا آخرین روزهای بازجويی ،نه من و نه مرتضی صمدیه
هیچيک در باره من ،اعتراف مهمی نکرده بودیم .وضعیت من طوری بود که زندهیاد حسن صادق
(برادرکوچکتر ناصر و محمد صادق) به طنز میگفت ما که عضو علنی س��ازمان بودیم حکممان
ابد و اعدام است و تو که چند س��ال چریک مخفی بودهای پروندهات در حد جزوه و اعالمیه است.
واقعیت این بود که منوچهری (منوچهر وظیفهخواه) بازجوی افراخته ،تکنویسیها و اعترافهاي
او دائر بر شرکت من در چندین عمل مس��لحانه را در رقابت با جناح رسولی (ناصر نوذری) و جهت
روکمکردن آنها فاش نکرده بود .چند روز به بستن پرونده من نمانده بود که منوچهری آن موارد
را رو کرد .از آن زمان شرایط من کام ً
ال فرق کرد .از سويی احتمال همپروندهشدن با صمدیه و گروه
افراخته و محکومیت اعدام افزایش یافت و از س��وی دیگر بر مسئولیت من بهعنوان «یار» مجید
شریفواقفی و نماینده جریان اصلی و میراثدار مجاهدین افزوده شد.
از این زمان من عادیس��ازیهای مقتضی مرحله پيش را کنار گذاش��ته و خود را آماده دفاع
ایدئولوژیک کردم .به ياد دارم که در آن ایام با عباس داوری ،که از زندان ش��یراز به کمیته آورده
ش��ده بود ،در بند  ،6همس��لول بودم .با کمک او که از «کادر»های س��ازمان و دستگیر شده در
شهریور  50بود ،متن دفاعیات ایدئولوژیک را تنظیم کردیم .در سلول کاغذ و قلمی در کار نبود و
بنابراینباید بسیاری مطالب و محورهای دفاعیه را حفظ کرد .این که از کجا باید شروع کرد ،به
چه مسائل تاریخی ،استراتژیک و ایدئولوژیک حتما باید اشاره کرد و...
دادگاه ش��روع نش��ده بود که عباس داوری را از کمیته مشترک و از س��لول من بردند و باقی
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زندانیان را در س��لولهای مختلف پخش کردند .در این زمان من اف��زون بر آمادگی برای دفاع
ایدئولوژیک از آنجا که امید چندانی به زندهماندن نداشتم با هرکس که همسلول میشدم بدون
توجه به گرایش سیاسی و سازمانی او و بدون رعایت مالحظات امنیتی مسائل درون سازمان را
که به قتل شریفواقفی و دستگیری مرتضی و خودم انجامیده بود شرح میدادم .من این کار را
کام ً
ال آگاهانه انجام میدادم .هدف این بود كه اطالعات مربوط به این جنایت با مرگ مرتضی
و من ،در کمیته مشترک دفن نشود.
اکنون که به آن س��الها مینگرم ،هنوز شور و ش��عف آن زمان خود را به یاد میآورم؛ شور و
شعفی که مطمئن ًا نه از سر ماجراجويی ،بلکه ناش��ی از درک موقعیت و مسئولیت ویژهای بود که
در آن بزنگاه تاریخی برعهده من گذاش��ته بود؛ مس��ئولیتی همانقدر خطیر ک��ه در همراهی با
شریفواقفی داش��تم ،بخصوص که میدانس��تم از عهده آن برخواهم آمد .بخشي از آن شور و
شعف ناش��ی از مقاومت قهرمانانه مرتضی صمدیه و نیز مقاومت شایسته خودم بود و اما بخش
بزرگ آن ناشی از مش��اهده حقانیت و درستیمان در مقایس��ه با جریان تقی شهرام بود .گرچه
بهراس��تی بر «خیانت» افراخته و وادادگی او ش��ادی نمیکردم ،اما از مقاوم��ت خودمان نوعي
سرفرازی تاریخی ـ ایدئولوژیک داشتم.
اواخر دیماه  1354بود که مرا به اتاق بازجويی خواستند .وارد اتاق که شدم ساسان صمیمی
بهبهانی را دیدم .خیلی خوش��حال شدم .معلوم شد او خواسته اس��ت مرا ببیند .بازجو اجازه داد تا
باهم حرف بزنیم ،اما خودش هم حضور داش��ت .حرف زیادی نمیش��د زد و او تنها از وضعیت
پیش آمده ابراز تأس��ف نموده و بر خیان��ت افراخته تأكيد كرد و به من این موضوع را رس��اند که
او بهاصطالح نبریده اس��ت .دس��تان یکدیگر را در دست داش��تیم و با فش��ارهای گاه و بیگاه و
بیگفتوگوی کالم و یا حرفی ،فقط با درخش��ش ن��گاه و لبخندهای معن��یدار برلب ،تمامی
احس��اس خویش را منتقل میکردیم؛ نگاهه��ای متقابلی که تا عمق جان هرکداممان رس��وخ
میکرد و خود دنیایی سخن بود.
بازجوها ریاحی ،رس��ولی و رحمانی در اتاق بودند .نمیدانم کدامش��ان پرسید :سعید! تو کی را
میخواهی ببینی؟ لحظ��های فکر کردم مرتضی را که در دادگاه خواه��م دید ،پس منیری جاوید
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را بخواهم که ممکن اس��ت دیگر او را نبین��م (آن زمان فکر میکردم که محکومیت او س��بک
آن من خواهد بود و «من» ممکن اس��ت
و حداکثر چند س��ال خواهد بود محكوميت س��نگين از ِ
او را نبینم) ،بنابراین ن��ام او را گفتم .چند دقیقه بعد او نیز به جمع ما اضافه ش��د .ب��ا دیدن او تمام
خاطرههای چند سال گذش��ته زنده ش��د؛ روزی که با او در هیئت یک چریک مخفی و فراری به
در کالنتری مراجعه میکردم تا دیدش نسبت به رژیم عینی شود و یا روزی که با او دستگاههای
«صامت» (گیرندههای امواج ساواک ،دربار ،تیمهای عملیاتی و )...می ساختیم وحتی طرحهای
بعدی ساواک را بهدرس��تی پیشبینی میکرد .روزی که ماجرای پرچمدار و «انحراف» سازمان
را با او در میان گذاش��تم و او بیدرنگ اعالم همراهی کرد و باالخره ش��ب سیاه و دردناکی که در
سلول  3بند  6کمیته مش��ترک منوچهری جالد ،در سلول مرا باز کرد و عکس��ی از او را به نشانه
پیروزی نش��انم داد .حال آن که تا قبل از آن هیچگونه ردی از او ،نه از من و نه از مرتضی صمدیه
لباف بهدست نیاورده بود و در اثر پیگیریهای خائنانه افراخته و حدسیات او توانسته بود دانشگاه
محل تحصیل و تدریس منیری(دانش��کده علم و صنعت) را حدس زده و باز به کمک افراخته از
طریق بررسی «یکایک» پروندههای پرسنلی دانشگاه به تشخیص هویت او برسد.
منیری جاوید که آمد ،از س��لول و اتاق بازجویی به بیرون پر کش��یدم .چشمان او نیز همین را
نشان میداد .حین صحبت ،رس��ولی از کیف انفجاری و «میکرو کلید»ی که منیری در آن کار
گذاشته بود ،گفت .گوشم تیز ش��د .ما درباره این طرح قب ً
ال با منیری صحبت کرده بودیم .معلوم
شد در عملیات ترور مستش��اران امریکایی که پس از قتل ش��ریفواقفی و دستگیری ما توسط
شهرام و بهرام سازماندهی ش��د ،پس از مصادره کیف مستشاران،کیفی مشابه آن ولی پر از مواد
منفجره با مکانیس��م میکروکلیدهای انفجاری در محل حادثه قرار دادهاند .افراخته لو داده بود
که این کیف توسط منیری جاوید طراحی و درست ش��ده است .همین موضوع باعث حساسیت
فوقالعاده روی منیری و دستگیریاش شده بود.
منیری جاوید آنگونه که بعدها معلوم ش��د ،در آن ایام از کشتهشدن شریف و ترور مرتضی و
دستگیری من مانند بس��یاری دیگر بیخبر بود و بر این گمان بود که ما توسط سازمان بازداشت
شدهایم .منیری وقتی از واقعیت با خبر شد ،ارتباطش را قطع کرد.
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افراخته درباره او چنین مینویس��د« :فردی با نام مس��تعار «خسرو» مس��ئول قسمتهای
الکترونیکی و تهیهکننده گیرندههای بیسیم پلیس بود ».افراخته مینویسد« :شهرام که خود
را سخت نیازمند دانش و تجارب او میدید ،پیشنهاد کرد خس��رو را دستگیر کنیم و بیندازیمش
توی یک خانه ،آن وقت مجبورش کنیم وس��ايل مورد نیاز گروه را بسازد و تمام فوت و فن کار را

نیز به یک عضو مورد اعتماد بیاموزد ،وقتی این کارانجام شد ،با یک تیپا بیندازیمش بیرون».
در بازجويی از ساس��ان صمیمی بهبهانی (احم��د) درباره منیری جاوید چنین آمده اس��ت:
«به او(خس��رو) گفتم که گمان نکن هرکس از هر چیز در س��ازمان باخبر است غیر از تو .مث ً
ال
مسئله مارکسیس��م برای خود من هم آنطور که تو فکر میکنی حل نشده است و مسئله این
نیست که من هیچ اشکال و هیچ س��ؤالی در این زمینه ندارم ،ولی سؤاالتم را مطرح میکنم و
جواب میخواهم و بحث میکنم . ...قراری با بهمن (وحید افراخته) برایش گذاش��تم ...بهمن
توضیحات زیادی برای او داد ...ظاهراً خسرو قانع شده بود که به کار ادامه دهد ...بعداً یک روز
(((
فهمیدم که خسرو گم شده است.
محسن سید خاموش��ی نیز در بازجويی خود درباره منیری جاوید (خسرو /حمید الکترونیک)
چنین مینویسد« :بهمن (افراخته) چند جلسه با منیری جاوید صحبت میکند و او را چشم بسته
به خانه تیمی س��یدنصرالدین بردند و با او نشس��تند و صحبت کردند .باالخره راضی ش��د که با
سازمان همکاری کند ،ولی سر قرار نیامد .افراخته هر چه خواست از او بکشد که از کجا فهمیده
(((
است مجید شریفواقفی کشته شده است نتوانست».
محسن خاموشی مینویس��د« :بعد از س��ه هفته؛ دیگر خس��رو (منیری جاوید) سر قرار من
نیامد ...طبق گفته بهمن (افراخته) یکی از بچهها روزی خس��رو را در خیابان دیده بود و گفته بود
(((

« - 1نهضت امام خمینی» ،س��يدحمید روحانی ،جلد  ،3چاپ اول ،1372ص  ،423به نقل از پرونده افراخته در ساواک،
ج ،2ص .14
 - 2خالصه پروندههای س��اواک (ساس��ان صمیمی بهبهانی) به نقل از کتاب س��ازمان مجاهدین خل��ق از پیدايی تا
فرجام ،جلد  ،2ص .17
 - 3نهضت امام خمینی ،ج  ،3ص  ،435به نقل از پرونده بازجویی خاموشی در ساواک.
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چرا دیگر سر قرار نیامدی؟ او گفته بود که شما صداقت ندارید و دروغ میگويید .وقتی خسرو به
احمد (ساس��ان صمیمی) وصل بود یک روز به احمد گفته بود که دیگر حاضر نیستم با سازمان
همکاری کنم چون رفتار بدی با کادرهای باال و سابقهدارسازمان شده است».
¡از ادامه مالقاتتان با منیری جاوید و ساسان صمیمی بهبهانی بگوييد؟

£با دیدن ساس��ان صمیم��ی و منی��ری جاوید احس��اس کردم ک��ه زمان تش��کیل دادگاه
نزدیک اس��ت .ش��ادی دی��دن آنها باعث ش��د ت��ا پرروي��ی کن��م و از بازجوه��ا ،از مرتضی
صمدیه بپرسم.کس��ی س��ؤالم را نش��نید و جوابی هم ن��داد .از رو نرفتم و پرس��یدم :میش��ود
مرتضی را ه��م دید؟ باز هم کس��ی جواب��ی نداد و البت��ه نگاههاي��ی كردند ک��ه میگفت :نه.
پیش خود گفتم :به جهنم! در دادگاه همدیگر را خواهیم دید.
غافل از آنکه دادگاه آنها پیش از این تشکیل شده و من در سلول از ماجرا بیخبرم.
پس از این مالقات ،دوباره به سلول بازگشتم و منتظر تشکیل دادگاه شدم .هفتهای نگذشته بود
(4بهمن) که یکی از نگهبانان بند ،موقع بازکردن در سلول گفت :رفیقت را هم که امروز اعدام کردند.
آواری بر سرم خراب شد .از اسامی پرسیدم .به اکراه خاموش��ی ،افراخته و صمدیه را نام برد.
در این موقع بود که فهمیدم دادگاه آنها پیش از این تشکیل شده و آن مالقاتها ،مالقاتهای
خداحافظی بوده اس��ت و من در حس��رت آخرین دیدار ب��ا مرتضی برای همیش��ه باقی خواهم
ماند؛ با تصویری قاب گرفته از دمپاییهای بهجای مانده از او در ش��ب دس��تگیری افراخته (6
مرداد )1354مقابل س��لول  20بند 3با صدای جرینگ جرینگ زنجیرهای بس��ته بر دس��ت و
پایش موقع راه رفتن وآخرین باری که تهرانی بازجو او را از دور به من نش��ان داد و گفت« :نگاه
کن اولیس دارد راه میرود».
من به کمک ای��ن تصاویر و ارزشهای نهفته در پی آن اس��ت که تاکن��ون و در بزنگاههای
مختلف؛ نه! گفتهام.
بعدها فهمی��دم که از طریق واس��طههايی خانوادگی ،پرونده دادگاه من توس��ط س��رهنگ
رضوان (معاون سابق ساواک ش��یراز و بازجوی آن ایام کمیته مش��ترک) از مجموعه پروندهها
بیرون کشیده شده .نمیدانم بگویم خوشبختانه و یا شوربختانه ،از آن دادگاه برکنار ماندم .من از
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دیدن مرتضی در اتاق بازجو و نيز در دادگاه محروم شدم و همانطور كه گفتم حسرت اين ديدار
براي هميشه با من است ،اما به خوبی میتوانم حدس بزنم که او نیز اگرچه از ندیدن من ناراحت
بود ،ولی بیتردید از اینکه در صندلی دادگاه در کنار او ننشستهام ،خرسند و خوشحال بود .شاید
هم مسئولیتی بر دوش من بود که آنچه را برآنان رفت برای آیندگان بازگو کنم.
تمام بهمن و اس��فند  54را در سلولهای کمیته مش��ترک گذراندم .یک روز مانده به تحویل
س��ال نو نگهبانی در سلول را باز کرد و گفت :وس��ايلت را جمع کن! معلوم ش��د انتقال است ،اما
معلوم نبود به کجا؟ قصر یا اوین؟
در ماشین در بسته که بودیم سعی میکردیم از هر منفذی که شده به بیرون نگاه کنیم .یکی
نگاه میکرد و به دیگران خبر میداد .با عب��ور از هر خیابان و ه��ر چهارراهی حدس و گمانها
شروع میشد .یکی میگفت :متهم به دادگاه نظامی میبرند .یکی میگفت :بیمار به بیمارستان
شهربانی میبرند .ماشین حامل زندانیان ،مس��یر اتوبان را که در پیش گرفت فهمیدیم مقصد،
زندان اوین است .بيشتر زندانیان نمیخواستند به اوین بروند .چون همه میدانستیم که در اوین
مالقات نیست و امکانات کم است .اما من برعکس میخواستم به اوین بروم ،چون میدانستم
که مسئولین اصلی سازمان در آنجا هستند .عباس داوری را هم پیش از این به اوین برده بودند،
بنابراین دیدن او هم خالی از لطف نبود.
ب��ه ای��ن ترتی��ب مرحل��ه اول زن��دان م��ن در زم��ان ش��اه (از 26اردیبهش��ت ت��ا 30
اس��فند )54درکمیت��ه مش��ترک ب��ه پای��ان رس��ید و ت��ا 13س��ال بع��د ک��ه ب��ار دیگر و
ای��ن ب��ار روي بران��کارد ،دوباره ب��ه آن م��کان برگ��ردم ،بر م��ن حوادث بس��یار گذش��ت.
مرحله دوم ،از یکم فروردین  55و از بند  2زندان اوین شروع شد.
¡همانطورکه گفتید ،در ای�ن زندان و در این بند ،مس�ئوالن و رهبران اصل�ی مجاهدین نظیر
مس�عود رجوی ،موس�ی خیابانی ،محمد حیاتی و ش�ماری دیگر بهس�ر میبردن�د .از تجربیات و
دانستههای خود در این دوره برایمان بگويید.

£پيش از آغاز بی��ان حوادث مرحله دوم زن��دان ،مایلم این نکته بجا مان��ده احتمالی را که در
شکلگیری ذهنیت من نقش داش��ت نیز بگويم .نمیدانم پیش از این در گفتوگو با شما به آن
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پرداختهام یا نه ،ولی در هر صورت ی��ادآوری آن را مفید میدانم .موضوع مربوط به گفتوگوی
کوتاه من در سلول و بعد هم در اتاق بازجویی با محسن خاموشی است.
من نخستینبار خاموشی را هنگامیکه در زمس��تان  53به خانه خیابان ترقی میآمد شناختم.
او البته من را نمیدید .بار دیگر با خاموش��ی برای دقایقی در یک س��لول کمیته مشترک بودم .به
این ترتیب که مرا برای جراحی ناش��ی از عفونت پاهایم که به قسمتهای دیگر بدن و بخصوص
به کشاله ران س��رایت کرده بود ،دو هفتهای به بیمارس��تان ش��هربانی بردند .به ياد دارم در اتاق
بیمارستان کیوان صمیمی بود و مهدی غیوران که با پارتیش��نهايی از هم جدا شده بودیم .البته
نگهبان و دس��تبندی که ما را به تخت میبست هم بود .پس از بازگش��ت از بیمارستان شهربانی،
نگهبانی کمیته ،شماره سلولم را پرسید و من شماره سلولی را که پيش از رفتن به بیمارستان در آن
بودم گفتم .نگهبان مرا به سلولی انداخت که خاموش��ی نیز در آن بود .من که میدانستم اشتباهی
رخ داده ،به سرعت شروع به صحبت کردم تا از او اطالعات بگیرم .در حال صحبتکردن بودیم که
نگهبان در را باز کرد و با عصبانیت مرا از سلول بیرون آورد و در انفرادی دیگری قرار داد.
اما آخرین صحنه دیدار من با محسن خاموشی زمانی است که در اتاق بازجویی بودم و او هم
بود .ماه رمضان بود و من روزه ب��ودم .بازجو ریاحی چای تعارف کرد .من گفتم روزهام .س��پس
ریاحی رو کرد به خاموشی و گفت :س��ید! حاال که کار تمام شد ،بگو ببینم حق با کدام طرف بود؟
شما یا اینها؟
خاموشی به آرامی جواب داد« :حق با اینها بود».
در این موقع من به یاد س��ؤالی که از او در س��لول کرده بودم و به علت متوجهشدن نگهبان
ناتمام مانده بود ،افتادم .از او پرسیدم :چرا مجید را کشتید؟
گفت :گفتند به سازمان خیانت کرده.
پرسیدم  :نپرسیدی دالیل خیانت چیست؟
گفت :نه
پرسیدم :میدانستی مجید ،عضو کمیته مرکزی سازمان بود
گفت :آن موقع (موقع کشتن و سوزاندن) نمیدانس��تم .گفتند میخواهیم یک «خائن» را به
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سزای خیانتش برسانیم.
پرسیدم :چه کسی گفت مجید «خائن» است؟
گفت« :سازمان»!!
پرسیدم :این «سازمان» کیست؟ چه کسی است؟ نامش چیست؟
جوابی نداشت.
از آن پس،کلمه «س��ازمان» همیشه در س��ر من طنین ناخوش��ایندی یافت ،چرا که مظهر
کشتهش��دن بهترین یارانم بود .نامی مجهول و در عی��ن حال چنان با اقتدار ک��ه بدون دلیل و
مدرک حکم اعدام صادر میکند؛ موجودی اثیری و بینام و نش��ان که هرکس میتواند پش��ت
آن پنهان شده و خواستههای خود را بدون قبول مسئولیت مشخص و صرف ًا به نام او بر دیگران
تحمیل و بهاصطالح حقنه کند.
با چنان حوادثی پشت س��ر و چنان درکی از «س��ازمان» وارد بند  2زندان اوین شدم .پس از
خوش و بشهای معمولی و اولیه ساکن اتاق 2شدم .با مس��عود رجوی ،موسی خیابانی ،محمد
حیاتی ،عباس داوری ،مه��دی افتخاری ،علیمحمد تش��ید ،پرویز یعقوبی ،س��ادات دربندی،
سیدی کاشانی ،حسن مهرابی ،حسین ُمشارزاده و بسیاری نامهای دیگر ،که در دوران بازجویی
یا در بیرون زندان شنیده بودم ،یکی پس از دیگری آشنا شدم.
در آن موقع ،اوین از چهار بند تش��کیل ش��ده بود .ه��ر بند دو طبقه داش��ت بهصورت حرف
انگلیسی( .)Lدر هر طبقه ،سه اتاق و سپس حمام در قسمت بااليی ( ،)Lدستشويی و اتاقهای
چهار و پنج و شش در قس��مت پايینی ( )Lبود .طبقه پايین هم همینطور .طبقه پايین در اختیار
نیروهای مارکسیس��ت (فدايی و )...بود و طبقه باال در اختیار زندانیان مذهبی و افسران تودهای
بود .در طبقه باال ،اتاق ش��ش خالی و مح��ل مطالعه و بعدها که تلویزيون دادن��د اتاق تلویزیون
ش��د .اتاق پنج محل س��کونت افس��ران تودهای بود .در میان آنان خاطره و تصویر نجیب آقای
ذوالقدر که در آن زمان بیش از بیس��توچند سال زندان کش��یده بود ،بیش از همه به یادم مانده
است .اتاقهای دو ،سه و چهار اتاق مجاهدین بود و اتاق یک شامل افراد گروههای مذهبی غیر
مجاهد بود .آقایان بهزاد نبوی ،محمدعلی رجایی ،کاظم بجنوردی ،ابوالقاس��م سرحدیزاده،
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مهدی غیوران ،دکترعباس ش��یبانی ،عباس دوزدوزانی و عباس مدرسیفر از ساکنان اتاق یک
بودند .پرویز یعقوبی ،محمدعلی جابرزاده انصاری و مهدی افتخ��اری از مجاهدین نیز در اتاق
یک بودند .عزتش��اهی هم بود .او مدتها از رفتن به اتاق یک امتناع کرد و به گمانم مدتی در
اتاق دو ،سفره جداگانه میانداخت .هر اتاق یک نماینده برای تماس با زیر بند و نگهبانی داشت.
موس��ی خیابانی در اتاق دو و مس��عود رجوی در اتاق سه بودند ،اما جلس��ات در اتاق چهار که در
ضلع دوم ( )Lو دور از نظر بود برگزار میشد .هنگام برگزاری جلسات ،یکی دو نفر در ضلع اول،
نگهبانی میدادند و در صورت احساس خطر جلسه تعطیل و افراد به سرعت خارج شده و به اتاق
شش یا دستشويی میرفتند.
از همان اولین روزها با مس��عود رجوی قراري گذارده ش��د که روزانه نیمساعت تا یکساعت
گزارش چند سال مبارزه چریکی ( 50تا  )54و حوادثی را که درآن درگیر بودهام برای او تعریف کنم.
ابتدا فضای سیاسی بند بسیار س��نگین بود و اختالفات مجاهدین مذهبی و غیرمذهبی هنوز
داغ بود .هر روز یکی اعالم موضع میکرد و بهاصطالح مارکسیست میشد .به ياد دارم محمود
طریقاالسالم ،ناصر جوهری ،علیرضا تشید ،حسن راهی و کاظم شفیعیها هم بودند.
مدتی نگذشت که در بند تغییر و تحول ش��د .مجاهدینی که مارکسیست شده بودند به طبقه
پايین رفتند .یکی دو ماهی نگذش��ته بود که در زندان باز ش��د و ش��ماری از زندانیان سابقهدار
و شناخته ش��ده از زندان مش��هد هم به ما افزوده ش��دند .محمود عطايی ،احمد حنیفنژاد و به
گمانم محمود احم��دی از آن جمله بودند .در میان زندانیان مش��هد ش��ماری زندانی قدیمی از
گروه مؤتلفه اس�لامیکه به آنها «قتله منصور» هم گفته میش��د ،بودن��د .از آنان حبیباهلل
عس��گراوالدی ،ابوالفضل حیدری و حاج امانی را به یاد دارم ،که البته معروفترین آنها همان
آقای عسگراوالدی بود.
در ش��رایطیکه مجاهدین زندانی ازس��وي نیروهای مارکسیس��ت در بیرون ضربه خورده،
تشکیالتشان مصادره شده و افرادشان یا کشته و یا دربهدر ش��ده بودند ،بهجز شکراهلل پاکنژاد،
هيچيك از زندانیان مارکسیس��ت کار آنها را رسم ًا محکوم نکرده بود .اندکی به صورت ضمنی
و مالیم محکوم میکردند و شماری بیشتر یا از ته دل خوش��حالی و تأيید میکردند و یا حداکثر
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س��کوت کرده منتظر آینده بودند .در چنین ش��رایطی با ورود زندانیان مش��هد ،جبهه سیاس��ی
جدیدی علیه مجاهدین باز شد.
مجاهدین مدعيان دیگری هم پيدا کردن��د ،اما اینبار در میان نیروه��ای مذهبی .مدعیان
جدید پیش از این تحتتأثی��ر فداکاریها ،مقاومتها و عملیات نظامی مجاهدین ،خواس��ته و
ناخواسته اقتدار و رهبری آنها بر جنبش مذهبی را پذیرفته بودند ،اما تضعیف مجاهدین بر اثر
تصفیههای خونین و تغییر ایدئولوژی باعث طرح دعاوی جدید ازسوي آنان شد.
مدعیان جدید مطرح كردند كه تفکر مجاهدين خلق التقاطي است .عدهای از این هم پیشتر
رفته ،گفتند كه اينها از اول ماركسيست بودند! گروه سوم روحانیون میانسال و میانردهای بودند
که در ارتباط مس��تقيم يا غيرمس��تقيم با مجاهدين به زندان افتاده و ی��ا كمكهاي مالي كرده
بودند .اینان آنچه را که مجاهدین «دستاورد» میدانستند« ،بدعت» می نامیدند.
در پاسخ به این مدعیان جدید و نیز ماجرای تغییر ایدئولوژی رهبری مجاهدین در زندان باید
موضعگیری کرده و تحلیل مش��خص ارائه کند .مس��عود رجوي به عنوان تنها عضو باقیمانده
از مرکزیت اولی��ه ،بيانيهای در  12ماده تدوی��ن کرد (پايیز  .)55این  12ماده مانيفس��ت و چراغ
راهنماي آن سالهاي تشكيالت ش��د .افراد موظف بودند «بیانیه  12ماده»ای را كلمه به كلمه
و واژه به واژه حفظ كرده و از زنداني به زندان ديگر منتقل كنند .دس��تور تش��كيالتي اين بود كه
هيچيك از مواد ،کلمات و حتی ح��روف آن  12ماده نبايد تغيير كند؛ ب��ه اصطالح نه یک کلمه
کمتر و نه یک کلمه بیش��تر .وظیفه هر یک از مجاهدین بود که از هر طریق ممکن این  12ماده
را به اطالع دیگر زندانیان و نی��ز نیروهای هوادار مجاه��د در بیرون از زندان و خارج از کش��ور
برساند .نام این  12ماده «اطالعیه تعیین مواضع س��ازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان
اپورتونیستی (انحرافی) چپنما» بود.
¡اش�اره كرديد که «زندانیان آن س�الها بازیگران بعدی صحنههای انقالب هستند ».این 12
ماده هم در تحوالت بعدی چه در سرنوش�ت مجاهدین و چه نیروهای مواف�ق و مخالف آن نقش
بس�یار ویژهای بازی کرد ،بنابراین بهعنوان یک ش�اهد زنده و عینی ،یکبار کام�ل این  12ماده را
برای خوانندگان بیان کنید.
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£من این  12ماده را عین ًا از نش��ریات خود مجاهدین نقل میکنم و س��پس در حد امکان به
بررسی و نقد مادههای آن میپردازم:
[1ـ س��ازمان مجاهدین خلق ایران ،سازمانی است با ایدئولوژی اس�لامی و معتقد به مبارزه
مکتبی ،که در س��ال  1344توس��ط محمد حنیفنژاد ،سعید محس��ن و علياصغر بدیعزادگان،
بنیانگذاری شده و مجاهدین ادامهدهندگان راه آنها میباشند.
2ـ جریان اخیر (تغییردادن ایدئولوژی سازمان) یک جریان اپورتونیستی (انحرافی) چپنماست،
که سردمداران آن به سازمان مجاهدینخلق ایران ،و درنتیجه به جنبش خیانت کردهاند.
3ـ این جریان اپورتونیستی چپنما ،هیچگونه تغییری در تضاد اصلی ما ایجاد نكرده ،دشمن
اصلی ما همچنان رژیم و حامیان امپریالیست آن میباشند.
4ـ این جریان اپورتونیستی چپنما ،بههیچوجه حق اس��تفاده از نام «مجاهدین» را ندارد و
ادامه استفاده از آن ،به منزله استمرار خیانت اس��ت .نام «مجاهد» متعلق به سازمان مجاهدین
خلق ایران اس��ت که بایس��تی بدون هیچگونه تغییری ،با همان آرم ،آیه و س��ال تأسیس مورد
استفاده قرار گیرد.
5ـ هیچ جریان یا عنصر مس��لمان ،نبایستی با این اپورتونیس��تها ارتباط و همکاری داشته
باشد .هرگونه ارتباط و همکاری ،سازشکاری محسوب میشود.
6ـ ما با این جریان اپورتونیستی چپنما مبارزه میکنیم ،تا به خط صحیح بازگشته ،یا منزوی
گردد .مبارزه ما یک مبارزه سیاسی ،با شیوههای افشاگرانه است ،و هرگونه استفاده از شیوههای
ارتجاعی از قبیل کش��تن ،لودادن ،همکاری با پلیس و کمکگرفت��ن از امکانات رژیم را در این
مبارزه ،محکوم میکنیم.
7ـ ما ،بین این اپورتونیس��تها و سایر مارکسیس��تها تفاوت قائلیم ،مگر اینکه آنها ،این
اپورتونیستها را تأيید کنند.
8ـ ما ،به تم��ام نیروهايیکه علیه امپریالیس��م ،ارتجاع و اس��تثمار مب��ارزه میکنند ،احترام
میگذاریم و از دستاوردهای علمی و تجارب انقالبی آنها استفاده میکنیم.
9ـ برادران مجاهد ما در داخل زندانها ،نبایس��تی با این اپورتونیستها رابطهای ،جز رابطه
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انسانی و حداقل رابطه صنفی برقرار کنند.
10ـ این جریان اپورتونیستی چپنما ،موجب بروز زودرس یک جریان راست ارتجاعی شده
است ،که در مرحله کنونی ،تهدید اصلی درونی مجموعه نیروهايی است که تحت عنوان اسالم
مبارزه میکنند ،که م��ا با آن هم مبارزه میکنی��م .جریان فوق ،از ضدیت ب��ا نیروهای انقالبی
بویژه مجاهدین شروع شده و سپس در مسیر رش��د خود ،با نفی مشی مسلحانه ،به سازشکاری
و تس��لیمطلبی ،و س��رانجام خروج از جبهه خلق و تغییر تضاد اصلی منجر میشود .این جریان
اپورتونیستی ،خطر بروز و رشد خصايص ارتجاعی را ،در درون نیروهای مترقی مسلمان ،پیش
میآورد .در مورد ادامهدهندگان راه مجاهدین ،گرایشهاي راست از تجدیدنظر در دیدگاههای
بنیادی مجاهدین آغاز میشود.
11ـ س��لطه این جریان اپورتونیستی چپنما بر سازمان ،با اعمال ش��یوههای ضد انقالبی و
استفاده فرصتطلبانه از موارد زیر صورت گرفته است:
الف :تکمیلنش��دن کار ایدئولوژی س��ازمان و پیادهنکردن تعلیمات ایدئولوژیک ،در سطح
وسیعی از کادرها بهطور مکفی ،به علت رشد ک ّمی نامتناسب با کیفیت.
ب :ضرب��ه ش��هریور  50و از دس��تدادن کادره��ای ذیص�لاح و درنتیج��ه عملزدگی و
دنبالنکردن کار ایدئولوژیک.
ج :ترک تعلیمات ایدئولوژیک س��ازمان ،که با توجه به نفوذ عملی و تئوریک مارکسیسم ،در
عصر ما ،سلطه این اپورتونیستها را بر سازمان تسهیل کرده است.
12ـ ایدئولوژی ما اس�لام ،مبتنی بر جهانبینی توحیدی اس��ت ،که جامعه را با ش��یوههای
انقالبی به س��مت محو کامل استثمار ،و اس��تقرار نظام توحیدی(قس��ط) هدایت میکند ،و لذا
در هر ش��رایط تاریخی اساس�� ًا متکی بر محرومترین و بالندهترین نیروه��ا و طبقات اجتماعی
(مستضعفین) میباشد.
بنابراین مجاهد خلق ،در پرتو ایدئولوژی اس�لامی خود ،با ویژگیهای ضد امپریالیستی ،ضد
ارتجاعی و ضد استثماری که در شرایط حاضر مشی مسلحانه را ایجاب میکند ،مشخص میشود.
وظیفه ما در ش��رایط کنونی ،حفظ و حراس��ت می��راث مجاهدین و ت�لاش در جهت احیا و
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بازسازی آن میباشد].
بعدها براساس این  12ماده 36 ،س��ؤال و جواب آموزشی تنظیم ش��د .این  36سؤال اولین و
پایهایترین موارد آموزش��ی افراد قرار گرفت .شماری از این  36س��ؤال در یکدیگر ادغام و به
صورت  28سؤال تنظیم شد و پس از انقالب ،باعنوان «آموزشهايی درباره سازمان شماره »3
منتشر گردید.
تنظیم آن  12ماده و بهدنبال آن  36سؤال را میتوان مهمترین دستاورد مسعود رجوی در آن
سالهای بحرانی دانست.
به کمک  12ماده ،مجاهدین ،بازتعریف سیاسی ـ تشکیالتی ـ ایدئولوژیک شدند 12 .ماده را
بهدرستی میتوان سنگ بنای بازسازی ساختمان ویران و از هم پاشیده «سازمان مجاهدین»
دانس��ت 12 .ماده برای ذهنهای تشنه ،پریش��ان و ضربهخورده از ضربه مارکسیستها و البته
درجستوجوی جواب فوری بهراستی مرهم بود 12 .ماده ،س��پری جمعی برای افرادی شد که
پیش از این توسط محمدتقی شهرام و با حربه «س��ازمان»« ،نظر سازمان»« ،تجربه سازمان»
و «تصمیم سازمان منزوی» و «منفرد» ش��ده و تحت برخورد قرار گرفته بودند .اینان و از جمله
خود من ،بار دیگر هویت از دس��ت رفته جمعی را (البته بدون اینکه به استحکام ضروری فردی
برسد) در  12ماده یافتند.
موج مارکسیستش��دن افراد ،دیر یا زود میبایس��تی فروكش ميكرد و همینطور هم شد.
کس��انیکه رفتنی بودند (به هر دلیل) رفتند ،اما مشکل کس��انی بود که مانده بودند .اینان که یا
به خاطر جنبههای احساسی و یا تعقلی مارکسیست نش��ده بودند ،سؤاالت و شک و تردیدهای
جدی ،بخصوص درباره تشکیالت و ایدئولوژی سازمان داشتند.
فراموش نکنیم که گفتمان آن س��الها هنوز گفتم��ان مبارزه انقالبی مس��لحانه و گفتمان
ضد امپریالیستی اس��ت .مجاهدین خلق از س��الهای  50تا  54پرچمدار این گفتمان در میان
نیروهای مذهبیان��د ،از اینرو در میان محافل روش��نفکری و مبارزات��ی برمبنای این گفتمان
(((

 - 1جزوه «آموزشهایی درباره سازمان شماره  ،»3انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،تیر .1358
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تعادل��ی وجود داش��ت .مبارزین مذهبی بهس��وی مجاهدین و یا ه��واداری از آن��ان و مبارزین
مارکسیست بهسوی چریکهای فدایی جذب میش��وند .تقی شهرام به نحوی خونین و خشن
این تعادل را به هم زده بود.
اگر براساس تحلیل کالسیک مارکسیس��تی ،مجاهدین خلق را التقاطی هم بدانیم ،از درون
التقاط است كه باید دو سازمان مارکسیس��ت و مذهبی بیرون آید .اما تقی شهرام با تصفیههای
خونین میخواس��ت به كلي وجه دیگر التقاط را حذف و هضم کند؛ امری که بیش از ایدئولوژی
ریشه در قدرتطلبی او داشت.
اکنون نظری سریع به هریک از مواد  12گانه بیندازیم:
ماده یک ،تعریف سازمان و آغاز تشکیل آن است.

مادههای 2تا 6و  9تعریف و شيوه برخورد با جریان مارکسیستی حاکم بر سازمان است.
مادهه��ای  7و بخصوص  8تأکیدی اس��ت بر دی��دگاه اولیه و پیش��ین س��ازمان در مورد
مارکسیسم و مسئله استثمار .به نظر میرس��د مقصود از کلمه «ارتجاع» در ماده  8نه نیروهای
مذهبی بلکه رژیم حاکم اس��ت که در فرهنگ آن ایام ،مقصود نیروهای پاسدار طبقات میرنده و
ارتجاعی است؛ در مقابل طبقه رو به آینده یعنی ،پرولتاریا.
پریشان مشتاق جواب فوری.
ماده  ،11تحلیلی است تلگرافی و فوری برای ذهنهای
ِ
ماده  ،12تعریف فرمولهشدهای است از مجاهدین ،براساس گذشته آن و با تأکید بر گفتمان
مبارزه مسلحانه و ضد امپریاليستی.
و اما مادهای که مبنای دعواهای درونی میان مجاهدین و سایر نیروهای مذهبی شد و دامنه
آن بعدها به بیرون از زندان هم کشید ماده  10است.
ماده  ،10مخالفین و معترضین به مجاهدین در میان نیروهای مذهبی را «جریان راس��ت
ارتجاعی» مینامد و مراحل تغییر و تحول آن را:
الف :ضدیت با نیروهای انقالبی(مقصود مارکسیستها)
ب :ضدیت با مجاهدین
ج :نفی مشی مسلحانه
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د :سازشکاری و تسلیمطلبی
هـ :خروج از جبهه خلق
و :تغییر تضاد اصلی (به زبان ساده ،جایگزینی دشمنی با رژیم شاه و امپریالیسم به دشمنی با
مارکسیستها و مجاهدین) میداند.
ماد ه  10بيانيه ،مدعیان جدید را «راس��ت ارتجاع��ی» نامید ،آنها را «تهدی��د اصلی درونی»
دانست و در نوشتههای تکمیلی بعدی رابطه خود با آن را به لحاظ عقیدتی رابطه «تز» و «آنتیتز»،
یعنی «بود» و «نبود» تعریف کرد ،به نحوی که موجودیت یکی در گرو نفی دیگری است.
در آموزشهای بعدی هرگونه گفتوگ��وی برابر و ایدئولوژیک با آنه��ا موکول به مواضع
مبارزاتیشان در مقابل رژیم شاه ش��د ،ولی در عمل هرگونه رابطه و گفتوگوی سیاسی و حتی
گفتوگوی معمولی و س�لام و علیک قطع گردید .به این ترتیب نوعی زن��دان در زندان برای
آنان درست شد.
¡واكنش طرف مقابل چه بود؟

£البته طرف مقابل هم بیکار نبود .در شرایطیکه اقتدار و سلطه مجاهدین بهشدت زیر سؤال
رفته بود ،حربه التقاط ،رابطه با کمونیس��تهای مرتد ،نجس و ماش��ین صدور فتوا بهکار افتاد و
زخمهای گذشته س��ر باز کرد .اس��داهلل بادامچیان که خود در ارتباط با گروه مؤتلفه اسالمی در
زندان بود ،با نام مستعار ع .حقجو در کتابی باعنوان «تحلیلی بر سازمان مجاهدین خلق ایران»
چنین مینویسد:
«پس از کودتای 28مرداد تعداد تودهایها در زندان بس��یار زیاد شد ...در سال  42با آغاز نهضت
اخیر بهرهبری روحانیت ،زندانها کام ً
ال پر گردید و این بار بیشترین جمعیت را مذهبیها داشتند...
جمعیت نهض��تآزادی ،جبههملی ،جمعیتهای اس�لامی و دیگر قش��رهای مختلف مذهبی و
سپس مؤتلفه ،حزب ملل اس�لامی ،جاما و دیگران در زندان بهسر میبردند و کمونیستها کمتر
به زندان میافتادند ...تمام این گروهها بیش و کم در یک جمع واحد اسالمی زندگی میکردند و با
(((
کمونیستها فقط در روابط با مأمورین و مسائل صنفی زندان ارتباط داشتند»...
« - 1تحلیلی بر سازمان مجاهدین خلق ایران» ،ص  139و .140
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او میافزاید« :در سال  1351که افراد سازمان مجاهدین و چریکهای فدايی خلق به زندان
آمدند ش��عار جمع واحد را مطرح كردند و بیشتر این شعار ازس��وي مجاهدین خلق بود که شعار
(وحدت نیروها [در برابر امپريالس��يم] بدون توجه به ایدئولوژیها) را دادند و چون زمینه موجود
و فداکاریها و ش��هادت رهبران به آنها برتری قابلتوجهی بخشیده بود ،لذا موفق شدند اکثر
مسلمانها و مارکسیستها را در یک جمع واحد بهنام «کمون» که البته نامی کمونیستی است
گردآورند و اصالت را به مبارزه با امپریالیسم بدهند و مسئله تقوا را به تقوای سیاسی تفسیر كنند.
البته این کار از طرف بعضی مسلمانها که س��ابقه مبارزه و زندان داش��ته و افراد مطلعی بودند

مورد اعتراض قرار گرفت ،ولی جو حاکم به نفع مجاهدین بود»...
براي نمونه بادامچی��ان مینویس��د« :ک ً
ال اداره زن��دان از نظر ایدئولوژیکی ،اس��تراتژیکی
و صنفی بهدس��ت رؤس��ای مجاهدین و فدايیان خلق افت��اد ...این وحدت تا پايی��ز 1354ادامه
یافت و به نحوی وس��عت یافته بود که دیگر فرقی بین مجاهد و فدایی احساس نمیشد و حتی
هنگامیکه رژیم 9 ،نفر از زندانیان سیاسی که دو نفر آنها مرحومین خوشدل و کاظم ذواالنوار
مذهبی و هفت نفر بقیه (ازجمله بیژن جزنی و س��ورکی) کمونیس��ت بودند را کشت ،عدهای از
(((
طالب حوزه علمیه قم بهنام شهدای  9گانه تظاهراتی بر پا کرده و مراسم ختم گرفتند»...
س��پس بادامچیان به ماجرای ش��هادت ش��ریفواقفی و مرتضی صمدیهلب��اف پرداخته و
مینویسد« :اما ضربه این شهید و شهدای دیگری چون صمدیهلباف و ...رسیدن اخبارآنها به
داخل زندان ناگهان خفتهها را بیدارکرد و ریاکاران را رسوا س��اخت ...واكنشها سهمگین بود.
مسلمانها شوکه شده بودندکه یعنی چه؟ س��ازمان مجاهدین خلق و ارتداد و کمونیستشدن؟
باورکردنی نبود ،ولی با همه تلخی واقعیت داشت .مسلمانها گیج ،ناراحت ،خشمگین و متحیر
(((
بودند که چه باید کرد و چرا اینطور شد».
او درباره گروهبندیهای پس از این ضربه مینویس��د« :چهار گروهبندی از مس��لمانها
(((

 - 1همان ،ص .140
 - 2همان ،ص .143
 - 3همان ،ص.144
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در بند  2تشکیل شد که تا س��قوط رژیم با قدری قدرت و ضعف همیش��ه این چهار گروه در
زندانها وجود داشتند:
1ـ مجاهدی��ن خل��ق ...ب��ا هم��ان تعلیم��ات التقاط��ی ،انحراف��ی و اس��تراتژی وحدت با
کمونیستها...
2ـ مخالفین (مقصود مخالفین مجاهدین اس��ت) ،ک��ه در آغاز کم بودند ،ول��ی بهتدریج که
داشتند نیرو میگرفتند ،به عللی که بعداً گفته میشود ،توسط رژیم آزاد شدند ...و تا آخر گروهی
اندک ،ولی قاطع باقی ماندند.
3ـ معترضین کسانی بودند که مخالفت با تعلیمات و استراتژی مجاهدین داشتند ،ولی ابتدا از
آنها جدا نشدند و در جمع آنها باقی ماندند.

4ـ گروههای متفرقه»...
نویس��نده «تحلیلی بر س��ازمان مجاهدین خلق ایران» پس از ذکر نمونهای در زندان قصر
مینویس��د« :یکی از اعمال بس��یار بدی که مجاهدی��ن در زندان رایج کردن��د مخلوطکردن
همهچیز با مارکسیس��تها بود ازجمله مس��ئله دمپایي ،چای ،ظروف و ...در زندان کفش نبود،
بلکه همه دمپايیهايی داش��تند که زندان میداد و یا گاهی خ��ود زندانیها میخریدند .پيش از
کمون هرکس دمپايی مخصوص خود را داش��ت .کمون ،دمپايی را نیز مش��ترک کرد .هرکس
دمپايی دم در بند یا اتاق را میتوانست به پا کند».
البته ایشان کمی بعد مینویسد« :مجاهدین بهراس��تی ناجوانمردانه انشعابیون را متهم کردند
که با تنگنظری مسائل اصلی را فدای مسائل فرعی چون نجس و پاکی میکنند و ایده ارتجاعی
دارند .ضمن اینکه باید گفت تقید به مسائل شرعی یکی از اصلهاست ،اما راستش این بود که این
مسلمانها بحثشان بر سرتنها نجس و پاکی نبود ،بلکه مهمترین مطلب جنبه سیاسی و اجتماعی
موضوع بود و موضوع حکم صریح اسالم در رعایت مرز بین کافر ،مسلم و ...مجاهدین به نجاست
عینی کفار اعتقاد نداشتند و توجیه میکردند که نجاس��ت کفار در اسالم نجاست فکری است نه
(((

 - 1تحلیلی بر سازمان مجاهدین خلق ایران ،نوشته ع .حقجو ،صفحات  161تا .163
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عینی .البته مارکسیس��تهارا که کافر نمیدانس��تند ،بلکه در جزوه «شهید کیس��ت؟» افزون بر
کمونیستهای ایران ،هوشیمینه را نیز ش��هید خواندهاند ،چراکه او در راه گرفتن حق کارگر بوده
هرچند که در میدان جنگ کشته نشده است ،بنابراین کوشیدند همه این مرزها را از بین ببرند»...
مخالف مجاهدین ،ارتباط سنتی آنها با روحانیت بود .در این ایام شماری
از دیگر امکانات گروه
ِ
از روحانیون سرشناس و مبارز در زندانها بودند .رژیم شاه این روحانیون را در بند یک اوین جای داده
بود؛ روحانيوني چون آیتاهلل طالقانی ،آیتاهلل منتظری ،آیتاهلل ربانی شیرازی ،آیتاهلل محیالدین
انواری ،آيتاهلل هاشمی رفسنجانی ،آيتاهلل مهدویکنی و ش��ماری دیگر .اینان که خود زمانی از
حامیان و مرتبطین با سازمان مجاهدین بودند،در اثر ضربه بهشدت جریحهدار و مأیوس شده بودند.
اسداهلل بادامچیان در اینباره مینویسد« :علما چندین شب پس از ساعت  10که چراغهای
اتاقها خاموش و همه باید بخوابند آهسته با یکدیگر مشورت و باالخره درنتیجه این مشورتها
پس از همفکری و ش��ور ،با افراد يادش��ده اع�لام مینمایند که مس��لمانها در زن��دان باید از
مارکسیستها جدايی کامل داش��ته باش��ند و افراد موظفند که این موضوع را به سایر زندانیان
برسانند .در این زمان دو نفر پیشنهاد میکنند ...بهتر است متنی تنظیم شود بدون اینکه نوشته
گردد و افراد این متن را حفظ كرده برای دیگران بخوانند .با تصویب این پیشنهاد (نقل فتوايی)
به صورت زیر تنظیم میگردد:
«بسمه تعالی ـ با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمانها با مارکسیستها و اعتبار
اجتماعی که بدینوسیله آنها بهدست میآورند و با در نظرگرفتن همه جهات شرعی و سیاسی و
با توجه به حکم قطعی نجاست کفار ازجمله مارکسیستها ،جدايی مسلمانها از مارکسیستها در
زندان الزم و هرگونه مسامحه در این امر موجب زیانهای جبرانناپذیر خواهد شد .خرداد ».55
این نقل فتوا ازس��وي  9نفر صادر ش��د ک��ه عب��ارت بودند از آقای��ان طالقان��ی ،منتظری،
(((
مهدویکنی؛ ربانی شیرازی ،انواری ،هاشمی رفسنجانی ،الهوتی ،معادیخواه ،گرامی و»...
کتاب «نهضت امام خمینی» نوشته و گردآوری توسط س��یدحمید روحانی( ،جلد سوم ،ص
 - 1همان ،ص 152
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 )451درباره این فتوا به یک س��ند ساواک اش��اره شده اس��ت .یک خبرچین و بهاصطالح منبع
ساواک در گزارشی از محمد کچويی که آن موقع در زندان بوده چنین مینویسد:
«موضوع :اظهارات محمد کچويی محکوم به حبس ابد در بازداشتگاه اوین
نامبرده باال ...ضمن یک مذاک��ره خصوصی به یکی از زندانیان اظهار داش��ته اس��ت آقای
طالقانی فتوايیهای صادرکرد که به تأيید  7نفر از علما رسیده و توصیه كرد تا کلیه زندانیان آن را
حفظ نمایند ...کچويی اضافه میکند زندانیان گفتهاند حبیباهلل عس��گراوالدی تحریککننده
طالقانی برای این فتوا بوده است ،چون نظر خوبی نسبت به مجاهدین و مارکسیستها ندارد...

نظریه شنبه (همان خبرچین ساواک) :قدرتاهلل علیخانی پس از ورود به بند  2زندان اوین
گفت زندانیانی که اینجا هستند باید وضعشان را روش��ن کنند و اگر از ایدئولوژی خود استغفار
نكنند باید مذهبیها از آنها جدا ش��وند .ضمن ًا مسعود رجوی با محمد محمدی (فرزند هادی)
و حاج محمد مهدی ابراهیم عراقی مش��غول بحث و مذاکره شده و نظریه کامل علما را از آنان
استفسار نموده است...
نظریه یکشنبه :با توجه به موارد فوق و تأيید صداقت شنبه به استحضار میرساند در صورت
تصویب چند نفر از زندانیان مذهبی که محکومیتش��ان تمام شده با تهیه طرح الزم برای انتشار
موضوع فتوای طالقانی از زندان آزاد گردند تا بتوان از این مس��ئله بهرهبرداری كرد .ضمن ًا شنبه
برای کسب خبر و جلب اعتماد زندانیان توجیه گردیده است »...پایان سند.
¡سرنوشت این گروهبندیها به روایت آقای اسداهلل بادامچيان به کجا انجامید؟

مخالفین مجاهدین» ازجمله چهرههای
£در بهمن ماه  1355ش��ماری از س��ران «جریان
ِ
ش��اخصی مانند حبیباهلل عس��گر اوالدی ،ابوالفضل حیدری ،آیت اهلل ان��واری و حاج مهدی
عراقی بعد از تحمل س��الها زندان ،با این تحلیل که خطر رژیم ش��اه از خطر نیروهای مجاهد
و مارکسیس��ت کمتر اس��ت ،و نیز این که «در ش��رایط فعلی کار را باید از بیرون انجام داد تا در
درون زندان نیز بتوان هماهنگ شد» ،طی مراس��می که از تلویزیون هم پخش شد و به مراسم
«سپاس از شاهنشاه آریامهر» معروف شد مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند.
بر سر نحوه ماجرای سپاس روایتهای گوناگونی وجود دارد .اس��داهلل بادامچیان آن را «توطئه
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رژیم» میداند ،در حالیکه اطراف سالن نیز کماندوهای مسلح به اسلحه و باتوم و ...ایستاده بودند».
(ص )186اما مجاهدین آن را مطابق پیشبینیهای خود در ماده 10بیانیه 12مادهای تحلیل کردند.
ماجرای «سپاس»گویی با هر مقدمه و هر تحلیل و هر ش��رایطی که صورت گرفته باشد ،به
تحکیم نظرات رجوی بس��یار کمک کرد .ماجرای «سپاس» باعث ش��د افراديكه تا آن مقطع
نسبت به خطمشي رجوی دچار ترديد بودند ،جذب مجاهدین در زندانها شوند.
بدینترتیب ،در آغاز سال  ،1356مجاهدین بار دیگر برتری و موقعيت منحصر به فرد خود در
میان نیروهای مذهبی ،درون زندانها ،را بهدست آوردند .اقتدار تشکیالتی محمدتقی شهرام،
باعث تصفیه خونین درون س��ازمانی ش��د .آنتیتز چنین اقتداری میتوانست دموکراتیزهشدن
مناسبات و روابط درونسازمانی باش��د ،اما رجوی باز هم اقتدار و انحصار تشکیالتی را برگزید.
مخالفین او نیز از هم��ان منظر با وی مخالف��ت میکردند .هم از این رو بود که نس��ل ما از یک
سوراخ بیش از چند بار گزیده شد.
در چنین شرايطی ،يك حادثه خارج از انتظار «همه» صورت گرفت كه در گفتوگوي بعدي
به آن اشاره خواهم كرد.
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شنا در رودخانه ،شنا در اقیانوس
«پیشتازی» که به «تماشاچی» تبدیل شد
¡در گفتوگوی پیشین ،ضمن بررسی ماجرای «سپاس» و کس�ب مجدد موقعیت منحصر به
فرد توسط مجاهدین در زندان ،از وقوع «حادثه»ای خارج از انتظار «همه» سخن گفتید ،خوبست
ماجرا را از همانجا پیگیری کنیم.

£گفتم «حادثه» ،اما به نظر میرسید صحیح آن «حوادث» باشد .سال  1356را بنا به دالیل
زیر میتوان «موفقترین س��ال» تشکیالت «مجاهدین» و به بیانی «س��ال طاليی» آنان ،تا
قبل از انقالب بهمن  57به حساب آورد:
1ـ آثار و ع��وارض ضرب��ه  ،54ازجمل��ه مارکسیستش��دنها ،تردید وتزلزلها نس��بت به
ایدئولوژی و نیز تشکیالت بهطور عمده مرتفع شد.
2ـ ضربات ناش��ی از خیانتها (افراخته وتوکلخواه) تمام س��ال  54و 55گسترش یافت و با
کشتهشدن بهرام آرام (مرداد  )55تشکیالت مارکسیست سازمان در بیرون بهشدت تضعیف شد.
3ـ «مدعیان چ��پ» ،بهتدریج خ��رج و حسابش��ان را جدا ک��رده و با «تردید» در «مش��ی
مس��لحانه» و بهاصطالح سیاس��یکاری هر که به راه��ی رفت .ضربات پلی��س وگرایشهاي
گوناگون بر س��ردرگمی و تضعیف بیشتر آنان افزود و دیگر بر س��ر نام و میراث «مجاهد خلق»
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ازسوي آنان ،ادعایی باقی نماند.
جوان مبارز و به زندان افتاده و قشر
4ـ گفتمان «مدعیان س��نتی» که پیش از این نیز ،برای ِ
تحصیلکرده جاذبه چندانی نداشت ،با حضور چهرههای شاخص آن جریان در برنامه تلویزیونی
«سپاس» (بهمن  )1355کام ً
ال منزوی شد.
5ـ ماجرای «س��پاس»گویی به درگاه آریامهر ،با هرمقدمه و هر تحلیل و تحت هر شرایطی
که صورت گرفته باش��د ،در فض��ای مبارزاتی آن ایام ،یعن��ی گفتمان ضد امپریالیس��تی ـ ضد
تحکیم نظرات آقای رج��وی و انزوای کامل
دیکتاتوری (با محوریت مش��ی مس��لحانه) باعث
ِ
«سپاسگویان» شد.
6ـ ماجرای «س��پاس» همچنین باعث ش��د صدای عناصر مس��لمان و مبارز فیمابین ،که
با مجاهدین اختالفنظر داش��ته ،ولی با «س��پاسگویان» نیز همس��و نبودند ،محو وگم شود.
موقعیت «سپاس» ،همه مخالفین را با یک چوب رانده و مدعی شدند که
مجاهدین با استفاده از
ِ
سرانجام همه یکی و همانا «سپاس» اس��ت .این به نوبه خود باعث شد تا افراديكه تا آن مقطع
نسبت به خطمشي و نظرات رجوی گرفتار اما و اگر و ترديد بودند ،جذب مجاهدین شوند.
7ـ واقعبینانه نیس��ت اگر نگويیم که ش��ماری از پیشبینیهای آقای رج��وی در بيانيه 12
مادهاي (ازجمله در مورد سرنوشت «راست س��نتی» و «اپورتونیسم چپنمای سلطهطلب») به
تحقق پیوست.
8ـ هم از این روست که  12ماده بهعنوان «مانیفست» و چسب اصلی تشکیالت مورد قبول
همه واقع شد و تشکیالت حول مبانی آن بازسازی گردید.
9ـ از این رهگذر ،رهبری و اقتدار همهجانبه و منحصر به فرد رجوی (در زمینههای سیاسی،
تشکیالتی و ایدئولوژیک) «تثبیت» و مورد تأيید قرار گرفت.
10ـ با استفاده از سستشدن فشار پلیس و س��اواک در زندان ،جزوات آموزشی با محوریت و
نقش تعیینکننده رجوی یکی پس از دیگری تهیه شد.
11ـ جزوات مزبور همانهاس��ت که بعد از پیروزی انقالب تحت عنوان «آموزشهايی درباره
سازمان» یکی پس از دیگری منتشر شد و به نوبه خود باعث تسریع در عضوگیری مجاهدین شد.
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12ـ نقش ویژه و «تعیینکننده» رجوی در زمینههای گفتهشده باال ،بر فاصله میان او و سایرین
(حتی میان او و موس��ی خیابانی) افزود؛ فاصلهایکه سالهای بعد بیشتر و بیشتر شد و با تحوالت
موسوم به انقالب ایدئولوژیک ( )1364به صورت فاصلهای غیرقابل عبور و پرناشدنی درآمد.
خالصه کنم:
مدعیان راست :منزوی
مدعیان چپ :یا منزوی یا بیادعا
اختالفات و تردیدهای داخلی :از بین رفته
رهبری همهجانبه رجوی :تثبیت شده
کنترل و فشار ساواک :حداقل
تشکیالت :بیش از هر زمان دیگر گسترش و استحکام یافت
چنین است تصویر «سال طاليی  »1356برای مجاهدین در زندانها
در یک کالم :پیروزی تمامعیار در تمامی زمینهها.
عس��ل سیاسی ـ تش��کیالتی ـ ایدئولوژیکی» بود که
در اوج چنین «دوران طالیی» و «ماه
ِ
«حادثه» و یا بهتر است بگویم «حوادث غیرمنتظره» و خارج از انتظار و پیشبینی ،یکی پس از
دیگری رخ نمود.
¡کدام حادثه و یا حوادث؟

£اولین حادث��ه در خارج مرزها به وقوع پیوس��ت .ام��ا در اثر آن تحول خارجی ،تس��مههای
حکومت وابسته و استبدادی ،بر ُگرده مردم در داخل سست شد.
جیمیکارتر کاندی��دای ریاس��تجمهوری امری��کا از حزب دموک��رات با ش��عار «دفاع از
حقوقبش��ر» و اعالم این سیاس��ت که «دیکتاتوریها نمیتوانند طرف قاب��ل اعتمادی برای
امریکا باشند» وارد میدان مبارزات انتخاباتی شد.
ش��اه که  15س��ال پیش تجربه مش��ابهی را از س��رگذرانده بود ،برای جلوگی��ری از پیروزی
دموکراتها ،به حمایت همهجانبه از رئیسجمهور وقت و رقیب جمهوریخوا ِه کارتر ،جرالد فورد
پرداخت .قرارداد خرید  50میلیارد دالر اس��لحه که در آن زمان رقمی نجومی و تاریخی بود و نیز
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کمکهای مالی پیدا و پنهان به مبارزات انتخاباتی جرالد فورد کارساز نشد و کارتر پیروز شد .هنوز
مراسم تحلیف رئیسجمهور و انتقال قدرت در کاخس��فید امریکا شروع نشده بود که نسیم تغییر
وزیدن گرفت .مانند همه نظامه��ای دیکتاتوری ،وضعیت مخالفین و بویژه زندانیان سیاس��ی و
نحوه برخورد حکومت با آنان ،بهعنوان شاخص و دماسنج واقعی تحوالت شناخته شد.
ش��اه پیش از این دردوران کندی ( )1340با مشکالت مشابهی روبهرو ش��ده بود .یادآوری
میکنم که در دوران کندی نی��ز زمامداران امریکا به منظور مقابله با انقالبها و ش��ورشهای
دهقانی ،بهعنوان عملی «ضد شورش��گری» ،و نیز ایجاد زمینههای فعالش��دن «س��رمایه»،
خواستار اصالحات ارضی و درنتیجه خلعسالح و خلع شعار انقالبیون بودند.
در آن سالها شاه با سفر به امریکا پذیرفت که اصالحات ارضی صورت گیرد ،البته در مقابل
این امتیاز را گرفت که اصالحات نه توسط رقبا ،بلکه توسط خود او انجام شود ،اما اینبار شرایط
بسیار متفاوت بود .میدان مانور شاه بسیار محدود شده بود .شاه بدون توجه به تحوالت  15سال
گذشته و بدون توجه به فرصتسوزیهایی که طی این مدت مرتکب شده ،در این توهم بود که
اینبار نیز خواهد توانست «موج» را از سر بگذراند.
«شاه» سالهای طوالنی به «تکگويی» عادت کرده بود .دایره «خودی»های او روز به روز
کوچک و کوچکتر و دایره «غیرخودی»هایش بزرگ و بزرگتر ش��ده ب��ود .جامعه در اعماق ،در
جوشش و تب و تاب بود ،اما او خوشخیاالنه تصور «جزیره ثبات و آرامش» را داشت.
ش��اه بیمار نیز بود و از بیماری مهلک س��رطان رنج میبرد .او گرفتار «بح��ران رهبری» و
بویژه «بحران جانش��ینی» ،ناتوانتر از همیش��ه بود .مهمتر از همه اینکه ،رژیم شاه مانند خود
او از بیماری مهلکی رنج میبرد .انسداد طوالنیمدت سیاس��ی ،رژیم را در چنان انزوای داخلی
فروبرده ب��ود که کمتر ش��خصیت ،حزب ،جمعیت معتبر و شناختهش��دهای« ،ت��وان و تمایل»
نزدیکی به «دس��تگاه» را داش��ت .ضمن آنکه شاه هنوز بهس��ادگی حاضر به دستکشیدن از
نخوت آریامهری و توهم «تم��دن بزرگ» نب��ود و در این گمان بود که خواهد توانس��ت مانند
دفعات پیشین((( با «کمترین هزینه»« ،موج» را از سر بگذراند.
 - 1کودتای  28مرداد  1332و اصالحات ارضی شاهانه.
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او که جز به کوتولهه��ای بلهقربانگو وگوش به فرمان به کس دیگ��ری میدان نداده بود ،در
شرایط «بحران» خود را تک و تنها و بییار و یاور دید.
اس��تبداد ،علیرغم خواسته خود و درس��ت برعکس هدف تعیینش��دهاش ،با بستن مجاری
عادی انتقاد و اعت��راض ،بر میل و عط��ش آزادیخواهی و عدالتجویی اف��زود .وقتی مطالبات
و خواستهها سرکوب شد« ،مطالباتی» که ریش��ه در واقعیات و نیازها دارند نهتنها از بین نرفت،
بلكه رادیکال و ساختارشکنانه ش��د .این به نوبه خود باعث قطبیشدن جامعه شد؛ قطبیشدنی
که دودش به چشم همه و بیش از همه به چشم حاکمیت رفت.
در چنان فضای سیاس��ی پوالریزهش��دهای ،همین که بندهای اس��تبداد ،نه ب��ه میل و اراده
اصالحطلبانه حاکمیت ،بلکه تحتتأثیر عامل و فشار خارجی سس��ت گردید انرژی متکاثف و
انباشت نارضایتی طوالنیمدت بسان آتشفشان فوران کرد.
مانورهای ناشیانه ش��اه ،از «ش��نیدن صدای انقالب» گرفته تا حکومت نظامی متعاقب آن
«دیگر» هیچکدام چارهساز نبود و به حوادث ش��تابی باورنکردنی داد .در پی هر «چله» و در پی
هر سرکوب جنبش خیز و جهشی رو به باال گرفت .جنبش که به راه افتاد ،شبکه حاضر و آماده و

سنتی روحانیت ،به کمک ابزار سنتی و نو (منابر و مساجد و نیز نوار ضبطصوت) پیام روحانیت را
ِ
به اقصی نقاط کشور و تا اعماق روستاها برد.
جنبش مردم در بیرون ،گامبهگام ش��اه را وادار به عقبنش��ینی کرد ،ازجمله نتایج آن آزادی
گروهگروه زندانیان سیاس��ی بود؛ زندانیانیکه تا قبل از ش��روع جنبش ،حتی پس از طی دوران
(((
محکومیت کماکان به صورت «ملیکش» و یا «فرجی» در حبس بودند ،بهتدریج آزاد شدند.
سال  57سال آزادی زندانیان سیاسی اس��ت؛ زندانیانیکه ش��ماری از آنان «رکوردار جهانی»
 - 1اصطالح ملی در فرهنگ زندانیان سیاس��ی به معنای کاری خارج از برنامه بود ،مث ً
ال ه��رگاه غذایی اضافی میآمد
اعالم میکردند «ملی» اس��ت ،یعن��ی هرکس بخواهد میتوان��د مصرف کند ،ی��ا اگر احتیاج به کمک دس��ته جمعی
بود ،اعالم میکردند «ملیکار» الزم داریم .آنگاه کس��انیکه وقت اضافی داش��تند خارج از نوبت کارگریش��ان کمک
میکردند« .ملیکش��ی» و «فرجی» هم به این معنا بود که زندانی پس از تمامش��دن مدت محکومیتش منتظر است
فرجی حاصل شود تا آزاد شود و این مدت زندان را «ملیکشی» میکرد.
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بودند .زندهیاد صفر قهرمانی با  32سال س��ابقه زندان ،قدیمیترین زندانی سیاسی تاریخ ایران
بود .بعد از او شمار قابلتوجهی از افس��ران س��ازمان نظامی حزبتوده با  20تا  25سال سابقه
زندان و پس از آنها بس��یاری از کادرها و رهبران سازمانهای مس��لحانه کار نظیر حزب ملل
اسالمی ،مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق قرار داشتند.
من نیز در  21دیماه  57و پس از اعالم انحالل ساواک توسط شاپور بختیار ،همراه گروهی
 65نفره از زندانیان ازجمله ش��کراهلل پاکنژاد (گروه فلس��طین) و یارانی چ��ون حمید خادمی و
ابراهیم آلاسحاق از زندان قصر در تهران آزاد شدم.
با لباسهاییکه چهار س��ال پیش ،هنگام دس��تگیری در اردیبهش��ت  54به تن داش��تم و
کفشهاییکه برایم تنگ شده بود .دلیل آن هم روش��ن بود ،در زندان کفش نبود ،یا پای برهنه
و یا با دمپايی راه ميرفتيم ،بنابراین پاهای زندانیان عالوه برآثار ش�لاقهای ش��کنجه ،پهن و
بزرگ نیز میشد.
(((

¡آن موقع شنیدیم که آزادی شما و این گروه از زندانیان سیاسی ،بیحاشیه هم نبوده است.

£درست است .در این ایام ،زندان اوین تخلیه ش��ده و تمامی زندانیان سیاسی در زندان قصر
بودند .شب قبل ،مسئولین زندان نام کس��انی را که قرار بود فردا آزاد ش��وند اعالم کردند .برای
اولینبار مجاهدین محکوم ب��ه اعدام و حبس ابد آزاد میش��دند .از مجاهدی��ن حمید خادمی،
ابراهیم آلاسحاق و تنی دیگر بودند وظیفه تش��کیالتی من این بود که جزوات ریزنویس شده
را در ساک و وسايل زندانیان آزاد شده جاسازی و تقس��یم کنم و تا زیر هشت با آنان بروم .صبح
زود که برای بدرقه یاران به زیر هش��ت رفتم ،از جانب مالقاتیها خبر آمد که من نیز در لیست
آزادی هستم .آن روز افسر نگهبان بند ،ستوان ش��علهور بود .من و او به خاطر حادثهای در سال
 ،55یکدیگر را خوب میشناختیم ،او شیرازی بود .چند س��ال پیش از آن که مرا از اوین به قصر
برده بودند او افسر نگهبان بند بود .بعد از شنیدن نام من رو کرد به من و گفت :اتهامات چیست؟
من هم بنا به رسم همه زندانیان آن ایام گفتم :جزوه و اعالمیه خواندهام.
 - 1مادرکبیری (معصومه شادمانی) مادر مجاهدین حس��ن و علیرضا کبیری بود .او در جریان کمک به اشرف دهقانی
برای فرار از زندان و فرار نافرجام ناهید جاللزاده دستگیر و زندانی شد.
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گفت :چقدر محکوم شدهای؟
گفتم :ابد.
شیطنتم گل کرد و اضافه کردم ،به عالوه  45سال .البته فکر نمیکنم تمامش را بکشم.
گفت :شیرازیها که آدمهای خوبی هستند ،تو کی میخواهی آدم بشی؟
در همین موقع ،کاغذ و قلمی جلوی من گذاشت تا به سؤاالت او به صورت کتبی پاسخ دهم.
گفتم :فکر میکنم من هم آدم خوبی هستم.
گفت :پررو هم که هستی! اوین شما را پرروکرده.
روکرد به پاسبانها و گفت :همه زندانیانی که از اوین میآیند ،مثل این پررو هستند.
گفتم :پررو نیستم ،حقوق و وظايف خود را بهعنوان زندانی میدانم.
کاغذ و قلم را به ش��کل غیرمحترمانهای کنار گذاش��تم و گفتم :من بازجوییهایم را دادهام.
دادگاه هم رفته و محکوم شدهام .ش��ما مأمور نگهداری و غذا دادن به ما هستید .اگر هم از دیوار
زندان باال رفتم ،شما حق دارید مرا با تیر بزنید.
هنوز حرف آخر از دهانم بیرون نیامده بود که با اش��اره او مشت و لگد پاسبانها در همان اتاق
شروع شد.
گفت :حاال حقوق و وظايفت را نشانت میدهم.
سپس چند پاس��بان گردن کلفت با مش��ت و لگد مرا به اتاق کوچکی برده و نوازشها شروع
شد .بعد هم موی سرم را چپ و راست ماشین کرد و به داخل بند فرستاد.
با چنین خاطرهای ،بعد از ش��نیدن خبر آزادی خود ،حاال که فضا باز ش��ده بود به اتاق افس��ر
نگهبان رفتم .عالوه بر شعلهور ،افس��ر نگهبان دیگری هم بود بهنام سروان مظلومی .او انسان
بسیار ش��ریفی بود که از قدیم با زندانیان بس��یار محترمانه برخورد میکرد .به وی دست داده و
خداحافظی کردم ،اما با شعلهور نه!
دیماه و زمستان بود .ناخودآگاه خطاب به شعلهور گفتم :جناب سروان! ما که رفتیم .زمستان
هم میرود ،اما روس��یاهی به ذغال ماند .قیافه او هنوز در خاطرم هست.کاردش میزدی خونش
درنمیآمد .بعد از این ماجرا ،بالفاصله به داخل بند آمده و موضوع را در میان گذاشتم .در این موقع
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خبرآمد که زندانیان مارکسیست حاضر به بیرونآمدن از زندان نیستند .آنها خواستار آزادی کلیه
زندانیان سیاسی بودند و به شرط آزادی همه زندانیان حاضر به بیرون آمدن از زندان بودند.
صحنه غریبی بود .مقامهاي زندان تحت فش��ار مردم و دس��تور بختیار میخواس��تند هرچه
زودتر ما را آزاد کنند« .آزادی» ،آن هم آزادی در پی جنبش مردمی ،رؤیای هر زندانی سیاس��ی
بود .آنگاه درس��ت در همان موقع ،ما حاضر به بی��رون رفتم نبوده و ب��رای بیرونرفتن از زندان
«شرط!!» میگذاشتیم.
ناگفته نماند که سیاس��ت مجاهدین بر بیرونرفت��ن و آزادی «حتی یکنف��ر» بود ،چرا که
میخواستیم هرچه سریعتر تشکیالت را در بیرون از زندان سامان و سازمان دهیم.
موضع مجاهدین این بود که؛ ما از آزادی حتی یکنفر استقبال میکنیم و زندانیان آزاد شده
برای آزادی بقیه زندانیان مبارزه و تالش خواهند کرد.
چند س��اعت گفتوگو با زندانیان مارکسیست به نتیجهای نرسید .س��اعت حکومت نظامی
نزدیک میشد .باالخره ،پس از چندین س��اعت گفتوگوی بینتیجه ،مجاهدین اعالم کردند
که آماده آزادش��دن هس��تند .برای اولینبار قرار ش��د مقابل در زندان بیانیه زندانیان سیاس��ی
خوانده شود .من بیانیه را نوشته و مسعود و موس��ی آن را تأيید کردند .بعد از خداحافظی با یاران

دربند،آماده بیرونرفتن از بند شدیم .اینبار البته بدون دستبند و چشمبند ویا فحش و لگد.
خاطره خندهدار دیگری ه��م از آن روز به یاد دارم؛ بعد از س��اعتها گفتوگ��و با زندانیان و
مقامهاي زندان وقتی جمع زندانیان مجاهد درس��ت به پش��ت در اصلی زندان قصر رس��ید و تا
آزادی چهار تا پنج قدم بیش��تر فاصله نبود ،افس��ر نگهبان در خروجی با نگاه به پروندهای که در
دست داش��ت ،نام مرا خواند و گفت شما نمیتوانید آزاد ش��وید! وقتی با تعجب ماجرا را پرسیدم،
گفت که ش��ما یک پرونده مفتوحه در زندان دارید و باید به خاطر آن در زندان بمانید .معلوم شد
پرونده درگیری و مضروبکردن پلیس در زندان (قزلحصار) است ،که حاال بعد از خاتمهیافتن
پرونده اول ،اتوماتیک و یا به توصیه ستوان شعلهور قرار است به جریان افتد.
مشکل جدیدی پیدا شد .ساعتها اصرار میکردند که بیاید بروید بیرون .حاال افسر نگهبان
جوان رگ غیرت و حمیت قس��متیاش گل کرده و مانع آزادی من میشد .نیمساعتی گذشت.
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خانوادهها در بیرون ش��روع به اعتراض و تظاهرات کردند .تیس��مار رئیس زندان سراسیمه و با
پای پیاده خودش را به در خروجی رس��اند و با لحن آمرانه و در عین حال ملتمسانهای خطاب به
آن افسر جوان گفت :بابا بگذار بروند بیرون .صبح تا حاال مش��غول این ماجرا هستیم ،و بعد هم
خطاب به ما گفت :بفرمايید بیرون!
بیرون ،عالوه بر مردم ،مادربزرگ (عزیزی) که هفتسال بود (از شهریور 50و شروع زندگی
مخفی) او را ندیده بودم ،منتظر بود.
بیانیه زندانیان سیاس��ی آزاد شده که س��اعتی پیش در زندان به تأيید مسعود رجوی و موسی
خیابانی رس��یده بود در مقابل زندان قصر توس��ط من خوانده ش��د و من از همانج��ا به فعالیت
پرداختم .ساعتی بعد هم زندانیان مارکسیست حاضر به آزادی شدند!
یک هفته بعد (30دیماه )57باقیمانده زندانیان سیاس��ی ازجمله مس��عود رجوی و موسی
خیابانی نیز آزاد شدند.
فضای سیاس��ی جامعه البته با فضای ذهنی ما از جهات گوناگون مطابقت نداش��ت .درست
اس��ت که ما و من روی دس��تهای مردم از زندان آزاد شدیم و این حادثهای بس��یار خوشایند،
رؤیایی و لذتبخش بود ،اما این تنها یک روی س��که بود ،روی دیگر س��که آن بود که جریانها
و افرادیکه در سال  55توس��ط مجاهدین در زندانها تحت عنوان «راست ارتجاعی» منزوی

شده بودند ،گردانندگان اصلی جنبشی بودند که ما را آزاد کرده بود.
رأس هرم رهبری حضور داش��ته و فعال بودند .این
آنان در بدنه اصلی جنبش و نزدیک ب��ه ِ
دومین حادثه «غیرمنتظره» و خارج از انتظار بود.
¡وقتیکه شاه در  26دی ماه  ،57ایران را برای همیش�ه ترک کرد ،شما تازه چند روزی بود که

آزاد شده بودید .در میان کادرهای باقیمانده سازمان چه تحلیلی وجود داشت؟ آیا این استراتژی
س�ازمان بود که متحقق ش�ده بود؟ آیا به هدفهای اعالم شده خود دس�ت یافته بودید؟ آیا فرار
دیکتاتور را برآمده از کوششهای خود میدیدید؟

£در آن دوران مجاهدین به دلیل تصفیههای خونین داخلی(شریفواقفی) و بروز اختالفات
درونی و چریکهای فدایی خلق در اثر ضربات سال ( 1355کشتهشدن حمید اشرف و شماری
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از کادرهای برجس��ته) و در پي آن بروز اختالفنظرهای خطی (اس��تراتژیک) ،بیش از هر چیز
درگیر مسائل داخلی خود بودند ،به نحوی که با قاطعیت میتوان گفت در شرایطیکه «تودهها»
به صحنه آمدند ،بهاصطالح «پیشتاز» به نحو اسفبار و غمانگیزی از صحنه «غايب» بود.
فرار ش��اه و متعاقب آن پیروزی انقالب مدیون عوام��ل گوناگون داخل��ی و خارجی بود که
س��ازمانهای مس��لح در آن کمترین نقش��ی نداش��تند .تنها حضو ِر جریانهای مسلحانهكار
روانی مقاومت زندانیان سیاس��ی ،تصاویر زندانیان ش��کنجه ش��ده و
به صورت تأثیر عاطفی ـ ِ
شهید سازمانها و فداکارهای آنان بود ،که آن هم عم ً
ال در خدمت نیروی رهبریکننده جنبش
اجتماعی قرار گرفت.
با درک چنین نقطهضعفی بود که رهبری مجاهدین در زندان اوی��ن ،در تحلیلی از «جنبش
تبریز» و بعد هم روی کار آمدن دولت بختیار ،مایل به اس��تمرار ش��رایط موجود (نیمهباز ـ نیمه
دیکتاتوری) بود تا بتواند با خریدن وقت و فرصت (به گمان خود) خود را سازماندهی و مهیای در
دستگرفتن و یا حداقل مشارکت در رهبری کند.
چنین تمایل و تحلیلی البته گمانی باطل بود .عقبماندگی و فاصله س��ازمانهای مس��لح با
میان
جریان رهبریکننده انقالب نه یک ماه و دو ماه و نه یک س��ال و دوسال بود .فاصله ،فاصله ِ

«وجود» و «عدم وجود» شبکههای اجتماعی مرتبط با هرکدام بود .یکی به کمک «شبکههای
اجتماعی سنتی» و ابزار سنتی و نیز مدرن (منابر و مساجد و نوار ضبطصوت) پیام خود را به اعماق
روستاها میرساند و دیگری فاقد کمترین شبکه اجتماعی «مدرن» و پیوند اجتماعی« ،ناباورانه»
ی ماند .انقالب ،بدون اجازه و حضور آنان در شرف وقوع بود.
ناظر و تماشاچی حوادث باق 
«پیروزی» مجاهدین بر جریان راستسنتی را ،اگر بهراستی بتوان برآن نام «پیروزی» نهاد،
سوای نادرستی بسیاری روشهای بهکار برده شده توسط آنان ،حداکثر میتوان به «پیروزی»
برندهشدن در مس��ابقه شنا در حوض و یا اس��تخری کوچک مقایس��ه کرد ،اما اکنون بازیگران
صحنه هرکدام از زندان بیرون آمده و نقشهای گوناگون اجتماعی خاص خود را بازی میکنند.
اینبار دیگر مسابقه در حوض و استخری کوچک نبود ،ش��نا در اقیانوس عظیمی بود که قواعد،
مقررات و تدارکات آن با شنا در حوضچه و استخر کام ً
ال متفاوت بود.
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 £اگر بخواهیم به ریش��ههای ای��ن «غیب��ت» و «عقبماندگی» بپردازیم باید س��الها به
عقب برگردی��م و يا حداقل به س��الهای  42و بویژه به ماج��رای  15خ��رداد  42بپردازیم .من
در گفتوگوهای پیش��ین با ش��ما ،در مورد ش��رایط داخلی ،منطقهای و جهانی که به تأسیس
س��ازمانهای مس��لحانهکار انجامی��د به تفصیل س��خن گفت��هام .همچنین ضمن بررس��ی
جریانهای رادی��کال و انقالبی در س��طح منطقه و جهان اش��اره کردیم که در ای��ران نیز در
پی مداخله آش��کار بیگانگان در جریان کودتای 28مرداد  1332و شکس��ت جنبش ملی و ضد
اس��تعماری مردم به رهبری دکترمحمد مصدق و بعد از شکست مقدر جنبش تودهای  15خرداد
 ،1342نسل جدیدی از مبارزان پا به عرصه گذاشتند؛ نسل جوانی که از سويی زخمی و مأیوس
از رهبران سنتی و محافظهکار اپوزیسیون و نیز رهبران وابسته به منافع بیگانگان بود و ازسوی
دیگر تحتتأثیر رادیکالیس��م جهان��ی و بويژه رادیکالیس��م منطقه خاورمیانه ،ش��مال افریقا و
هندوچین قرار داشت.
سنتز چنین فرایندی در بخشهای مختلف ،مذهبی ـ سنتی /ملی ـ مذهبی  /و مارکسیست
جریانهای گوناگون مسلحانهکار است.
در بخش مذهبی ـ سنتی جریانهایی نظیر هیئتهای مؤتلفه اسالمی و حزب ملل اسالمی
در بخش ملی ـ مذهبی  ،فراکسیونی از جبههملی با مشی مسلحانه و سازمان مجاهدین خلق
در بخش مارکسیس��تی ،گروه فلس��طین ،گروه آرمان خلق و باالخره سازمان چریکهای
فدایی خلق
جریانها و سازمانهای مذکور هرکدام با روششناسی و فرهنگ لغات و اصطالحات خاص
خود بر ضرورت «عمل» فداکارانه به منظور به حرکت درآوردن مردم ،تأکید داش��تند .نسلی از
مبارزان که فدایی خلق ،مجاهد خلق و یا فدایی اسالم است ...نسلی آماده فدا شدن.
من در صداقت ،صمیمت ،باورمندی ،دردمندی و مسئولیتشناسی کسانی چون حنیفنژاد،
سعید محسن ،بدیعزادگان و همچنین بیژن جزنی ،احمدزادهها و پویان تردیدی ندارم .زندگی،
منش و روش هرکدام تا قبل از ورود به جرگه مبارزه مسلحانه این را بهخوبی نشان میدهد ،اما
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در تأيید درستی «تشخیص» و سپس «تصمیم»ی که با فاصله زمانی اندک و البته از مجاری
متفاوت به آن رسیدند باید کمی تأمل کنیم.
در اینجا مایلم به نکتهای کلیدی اش��اره کنم؛ همه ما از ماج��رای  15خرداد  1342و حوادث
پیش و پس آن آگاهیم؛ ش��ورش و اعتراضهای خیابانی ،دس��تگیری و س��پس تبعید آیتاهلل
خمینی ،قبل از آن هم در اول بهمن  1341دس��تگیری س��ران نهضتآزادی (آیتاهلل طالقانی،
مهندس بازرگان و دکتر یداهلل سحابی) و به حبسهای س��نگین ( 4تا  10سال) محکوم شدند.

همراه آنان ،شماری از رهبران دانشجويی ازجمله محمد حنیفنژاد.
شکست در ایران ،در شرایطی است که انقالبهاي گوناگون نظیر الجزایر(تیر1341ـ ژوئیه
 )1962وکوبا ( )1959به پیروزی رس��یدهاند .آوازه نبردهای آزادیبخش در آسیای جنوبشرقی
و بخصوص ویتنام همهجا پیچیده و فلس��طین کانون پیوند تم��ام گرایشهاي رادیکال جهانی
شده است .در چنین فضای جهانی و منطقهای ،به نظر من رهبران اولیه سازمانهای مجاهدین
خلق و چریکهای فدایی خلق ،دچار «جوزدگی» ش��دند .بدینترتیب که اگر الجزایر بتواند چرا
ما نتوانیم .اگر کوبا و ویتن��ام بتوانند ،چرا ما نتوانیم .بیعملی و محافظ��هکاری مفرط عدهای از
رهبران سیاسی و وابس��تهبودن گروهی دیگر به منافع بیگانه نیز از عوامل تشديدكننده چنین
تصمیم «ارادهگرایانه»« ،عجوالنه» و «جوزده»ای بود.
ما در س��ازمان مجاهدین (قبل از ش��هریور  )1350هنگام بررس��ی انقالب الجزایر ،کتابچه
راهنمايی داش��تیم بهن��ام «افضلالجه��اد» (برترین جهاد) نوش��ته عم��ار اوزگان از رهبران
جبههمل��ی الجزایر .ت��ا آنجا ک��ه در حافظه من مانده اس��ت عم��ار اوزگان یک مارکسیس��ت
بود و بع��د از پیروزی انقالب الجزایر مدتی نیز وزیر کش��اورزی ش��د .کتاب مزب��ور در مقابله با
نظرات حزب کمونیس��ت الجزایر (نس��خه الجزایری حزبتوده خودمان) و در ضرورت مبارزه
آزادیبخش مس��لحانه با اس��تعمارگران و تحلیل بومی از شرایط مش��خص الجزایر نوشته شده
است .در بحثهای استراتژی درون سازمان مجاهدین ،این کتاب یکی از منابع اصلی آموزشی
(((

 - 1حنیفنژاد هفت ماه در زندان بود.
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بود .جالب اس��ت دانس��ته ش��ود که نام کتاب برگرفته از حدیثی نبوی اس��ت با این مضمون؛
«افضلالجهاد کلمه حق عند امام جائر» (برترین جهاد کالم حق اس��ت در برابر حاكم (پیش��وا)
ستمگر) .وقتی به مضمون حدیث سوای فضای مس��لط آن روزگار نگاه کنیم ،بههیچوجه از آن
مبارزه مسلحانه مستفاد نمیشود ،سهل است ،نوعی مبارزه سیاسی ـ افشاگرانه و علنی را متبادر
به ذهن میکند ،حتی نوعی مبارزه فرهنگی که بیان ح��ق و حقایق در مقابل دروغپراکنیهای
نظام و حکام ستمگر است.
بههرحال ،در این کتاب اوزگان ضمن بررس��ی تاریخ صدس��اله مبارزات ضداس��تعماری و
قیامهای گوناگون در الجزایر ،از س��رکوب خش��ن یک اعتراض و راهپیمایی مس��المتآمیز با
خواستهایی در چارچوب قوانین استعماری ،توسط نیروی استعماری فرانسه صحبت میکند.
«اوزگان» این حادثه را س��رفصل ونقطه پایان مبارزات رفرمیستی (اصالحطلبانه) میداند و از
آن بهعنوان «گورستان ناسیونال ـ رفرمیسم» یاد میکند.
رهبران اولیه مجاهدین تحتتأثیر «جوزدگی» پیشگفته عین ًا همین عبارت را برای ماجرای
« 15خرداد  »42بهکار بردند؛ کاربردی که تا سالهای سال و حتی بعد از انقالب بهمن  57هم در
ادبیات سازمان مجاهدین میتوان ردپای آن را س��راغ گرفت (((.حال آنکه به نظر من  15خرداد

 ،42گورستان ناسیونال ـ رفرمیسم ایران نبود و مبارزه مسلحانه تنها راه درست مبارزه نبود.
آنان اگر «صبوری» به خرج میدادند ،شاید قادر به شناخت «الیههای دیگر»ی از واقعیات
اجتماعی ـ سیاسی آن روز ایران میش��دند و در آن صورت خود را مجبور به گزینش یکی از دو
امکان «نبرد مسلحانه» یا «اسارت» نمیدیدند.
ِ
این البته مستلزم «صبوری» فراوانی بود که شرایط مسلط داخلی ،منطقهای و جهانی همه
در مخالفت با آن بود.
بنیانگذاران س��ازمان در جمعبندیهای اولیه خود ازجمله دالیل شکس��ت مبارزات گذشته
...« - 1خرداد خونین  ،42آبس��تن یک تح��ول تاریخی برای این میهن ش��د 15 ...خرداد نقطه پایان��ي بود بر مبارزات
بینتیجه رفرمیس��تی ...رفرمیس��م را برای همیش��ه به گور س��پردند ،»...نقل از جزوه  15خرداد نقطه عطف مبارزات
قهرمانانه خلق ایران ،از انتشارات مجاهدین خلق.
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را «تضاد بین سادهاندیشی روش��نفکر و عنصر آگاه و رهبریکننده از یکس��و و شرايط سریع ًا
متحول و پیچیدهشونده سیاسی و اجتماعی ازس��وي دیگر» دانستند .سپس نتیجهگیری کردند
که «اشکال و شیوههای مبارزه پیشینیان متناسب با ش��رايط اجتماعی نبوده و مبارزه مسلحانه
(((
ضرورت پیدا میکند.
به فرض قبول درس��تی چنین جمعبندی از مبارزات گذش��ته ،تأثیرپذیری از فضای مسلط
وگفتمان مس��لط جهانی ،یعنی مبارزه مسلحانه بس��یار س��ادهتر از در افکندن طرحهای نوین
و طوالنیمدت بود ،برای اینک��ه از ورای واقعیات ملموس (ازجمله س��رکوبگری نظام حاکم
و انس��داد سیاس��ی) و به بیان دیگر از الیههای اولی��ه واقعیت بتوان به الیهه��ای عمقیتر آن
صب��وری همراه با پش��تکار و عمل
دس��ت یافت ،البته «صبوری» و باز ه��م صبوری و باز هم
ِ
مشخص الزم بود .در پشتکار و عزم قاطع رهبران پیشگفته همانند صمیميت و صداقت آنان،
کوچکترین تردیدی نیست ،اما در «صبوری»شان چرا...
ایراد و انتقاد وارد به کار آنان از این منظر اس��ت .این البته با «صب��ر و انتظار منتهی به عملی و
س��کون» و نیز توصیههای حزبی که نه تابع منافع ملی مردم ایران ،بلکه تابع دستورات خارجی
بود بهکلی متفاوت است .شاید بشود آن را نوعی «عقبنشینی فعال» ،جهت ساختن و مهیاکردن

زیرساختها و تالش مستمر و صبورانه برای ایجاد «شبکههای اجتماعی مدرن» تعریف کرد.
ـ اگر انقالب الجزایر توانست با وجود ضربات بزرگ و نابودی بخش اعظم تشکیالت ارتش
آزادیبخش ملی دوام بیاورد ،وجود شبکه وس��یع حمایت تودهای مردم الجزایر در مقابل حضور
علنی و آشکار اس��تعمارگران و اش��غالگران بود؛ حمایتیکه بنابر اس��ناد موجود حتی روسپیان
الجزایری را نیز به حمای��ت از جنبش وامیداش��ت ،آنچنانکه به بس��یاری از رزمندگان آن در
عشرتکدهها پناه میدادند.
ـ اگر فیدلکاس��ترو در کوبا ،مائوتسهتنگ در چین و هوش��یمینه در ویتنام توانستند شبکه
خلقی خود را س��ازمان داده و برای نابودی ماش��ین حکومتی نظام حاکم ب��هکار گیرند ،پيش از

 - 1شرح تأسیس و تاریخچه س��ازمان مجاهدین خلق ایران از س��ال  1344تا  ،1350از مجموعه آموزشهایی درباره
سازمان شماره( ،)1انتشارات مجاهدین خلق ایران ،بهار.59
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آن هرکدام توانسته بودند با روشها و تاکتیکهای ویژه و اس��تفاده از شرایط خاص خود چنان
شبکهای را سامان دهند.
ـ سازمانهای انقالبی فلس��طینی و در رأس آنها س��ازمان الفتح نیز تابع این قاعده است.
منبع اصلی آنها صدهاهزار پناهنده و آواره فلس��طینی بود که هس��ت و نیست خود را به غارت
رفته میدید و چیزی جز آوارگی و چادرنشینی نداشت که از دس��ت بدهد .در سالهای اخیر نیز
حماس در فلس��طین همین راه را پيش گرفت .در لبنان نیز حرکت ابتدا توسط امام موسیصدر
برمبنای گسترش شبکه اجتماعی صورت گرفت.
ـ در ایران اما شرايط فرق میکرد؛ ازس��ويی مبارزات چریکی روس��تايی امکانپذیر نبود و
محل قدرت حکومت بود و زندگی چریک گاه به ثانیهه��ا گره میخورد.
ازس��وی دیگر ش��هرِ ،
مب��ارزهای چنین حس��اس و حرکت��ی چنین خطرن��اک و ظریف بر لبه تیغ شمش��یر همیش��ه
میتوانست با کوچکترین خطا با ضربهای مهلک روبهرو شود.
ـ خاطرم هست که در آن ایام بس��یار میگفتیم نخستین خطا آخرین خطا نیز خواهد بود ،چرا
که ضربه را خورده و دیگر قادر به درسآموزی و جمعبندی از آن نخواهیم بود.
ـ اگر مبارزه انقالبی و مس��لحانه برای س��رنگونی حکومت ش��اه را تنها بهعنوان بخشی از

اهداف مجاهدین بگیریم و نیمه دیگر آن را تحقق دیدگاهها و تدوین تئوری اس�لام انقالبی و
مدرن بدانیم ،مش��کل مجاهدین در مقایس��ه با چریکهای فدايی چندین و چند برابر میشد؛
مش��کلی که خود را در اجماع ناممکن چریک و دانش��مند و یا چریک و نظریهپ��رداز ،آن هم در
شرايط امنیتی حاکم و در شرايط چریک شهری بهروشنی نشان داد.
ـ البته امروزه که معما حل ش��ده گفتن چنین مطالبی آس��ان اس��ت ،اما در فضای خفقان و
بیعملی آن سالها برای نسلی که خواهان تغییر ،آن هم تغییرات اساسی و ریشهای (رادیکال)
بود و بیعملی را برنمیتابید و با معیارهای تاریخی «عجله» هم داشت ،تشخیص راه صحیح و
تشخیص چگونگی تلفیق عنصر اجتماعی با عنصرسیاسی و مبارزاتی کار چندان سادهای نبود.
یدانیم که امکان «س��زارین اجتماعی و انقالبی» وجود نداش��ت و ندارد .عدم
ـ امروزه اما م 
درک چنین نکتهای مستلزم پرداخت بهایي بسیار س��نگین بود .ما در سازمان مجاهدین ،موجود
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ناقصالخلقه کج و معوجی بهدنیاآوردیم (همچون موجود آزمایشگاهی دکتر فرانکشتین) که در
ماجرای تصفیه خونین درونگروهی س��ال  1354ناتوانی و معلولیت ذهنی خود را به زشتترین
شکل ممکن به نمایش گذاشت« .سالح» به سرعت از یک «وسیله» به یک «باور» تبدیل شد
و روشهای خاص خود را به ما «تحمیل» کرد (((.البته چنین تراژدیهایی منحصر به مجاهدین
نبود و در تمامی گروههای مسلحانهکار و مخفی ،نمونههای کموبیش مشابهی داشت.
در «جامعه باز» مبارزه سیاسی ـ اجتماعی به اش��کال گوناگون و بهطوركلي در جهت کسب
حقوق فردی ،عدالت اجتماعی و ش��رایط زیس��ت و «زندگ��ی بهتر» در جریان اس��ت .چنین
مبارزهای در س��طوح مختلف جامعه (فرهنگی ،صنفی ،اجتماعی ،سیاسی و )...گسترده شده و
بهعنوان بخشی از زندگی اجتماعی به رسمیت شناخته میش��ود .در اینجا مبارزه ،برای زندگی
و بخش��ی از زندگی اس��ت ،بدون اینکه به «قهرمانان» نیازی باش��د ،اما در «جامعه بس��ته»،
استبدادزده وگرفتار انسداد سیاسی ،مبارزه حیطه ممنوعهای است که اگر نگويیم «قهرمانان»
حداقل «شجاعان» به آن قدم مینهند.
در اینجا رفتهرفته مبارزه که خود «وسیله»ای برای تحقق زندگی بهتر بود ،به «هدف» و به
امری مقدس و ایدئولوژیک تبدیل میشود .حامالن چنین امرمقدس��ی نیز باید دل شیر داشته

باشند و سری نترس و س��ربِدار .در این جوامع مبارزه برای «زندگی» ،تبدیل می شود به مبارزه
برای «مرگ» مرگ خود یا مرگ دشمن ،چندان فرقی نمیکند.
یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ  /یا او سر ما به دار سازد آونگ
القصه در این زمانه پرنیرنگ  /یک کشته بهنام به زصد زنده به ننگ
جای یکی در زبالهدان تاریخ است و دیگری در قلب تودهها و تارک تاریخ .یکی در قعر جهنم
و دیگری در بهشت برین جای دارد .یکی در نوک پیکان تکامل است و دیگری سد راه تکامل.
توجیهات ،مناب��ع و رفرنسها بدون توجه به ش��أن نزول تاریخی ،سیاس��ی هرکدام ،برای
این تقسیمبندی «مطلقگرایانه» صفر و صدی و بهاصطالح س��یاه و سفید بهسادگی بهدست

 - 1برای تفصیل ارجاع میدهم به گفتوگوی من با نشریه چشمانداز ایران باعنوان «دیالکتیک قهر و اندیشه».
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میآید .به چند مورد آن بهعنوان نمونه توجه کنید:
ذین ُیقاتِل�� ُو َن ب ِ َا ُنهم ُظلم ِوا (س��وره احزاب) ،به کس��انیکه مورد ظلم و س��تم قرار
* اُذ َِن لِلَ َ
گرفتهاند اجازه قتال داده میشود.
* ما اَخَ َذ بِال ُق َوه ال َیأخُ ُذ ُه ا ِال بِالقُوه ،آنچه با زورگرفته ش��ده است جز با زور پسگرفته نمیشود
(شعار فلسطینی).
* قهر انقالبی خلقها در برابر قهر ارتجاعی امپریالیسم
* هیچگونه رابطه مس��المتآمیزی میان خلقها و امپریالیس��م وجود ندارد ،آنچه هست یا

اسارت است یا نبرد
* سازمان باید دربرگیرنده عناصر صدیق و مؤمنی باشد که «جز» به آرمانهای ایدئولوژیک
به چیزی نیندیشند ،و مبارزه متن زندگی آنان باشد( .جزوه آموزشی مجاهدین خلق)
اینها همه ش��ماری از مبانی ایدئولوژیک مبارزه مس��لحانه ،و عوارض سیاس��ی ـ اجتماعی
کودتای  28مرداد  1332است.
کاری که ب��ا قائممقام فراهان��ی ،امیرکبیر و دارالفنون آغاز ش��د ،با رجال صدر مش��روطه و
«مدرسه سیاسی» ذکاءالملک (پدر و پسر) اس��تمرار یافت ،در فضای مبارزاتی قبل و بخصوص
بعد از کودتای  28مرداد  1332نس��بت به آن «غفلت» ش��د .بع��د از  15خ��رداد  1342بر این
«غفلت» مارک ایدئولوژیک (گورستان ناس��یونال ـ رفرمیسم) زده ش��د و مجلس ترحیمش،
پایهگذاری سازمانهای مسلح و «ارادهگرا» بود .محصول و درواقع «بیمحصولی» آن غفلت
را انقالب بهمن به شکلی عریان نشان داد.
بعد از پیروزی انقالب و نیمهبه��ار آزادی فرصت تاریخی برای تصحیح مس��یر و درافکندن
طرحی نو فراهم بود ،البته با ملحوظداشتن تمامی مزاحمتها ،کارشکنیها و انحصارطلبیها.
اما این فرصت تاریخی مردم ایران برای برداش��تن گامهای بزرگ به جلو ،صرف دعوای قدرت
(از هر دوسوی) شد ،با این تفاوت که یکی در موضع قدرت شبکه مالی و اجتماعی خاص خود را
داشت و دیگری برای کسب چنین امکاناتی «عجله» داشت.
از عوارض جامعه اس��تبدادزده خالصی نیافته بوديم که حمله تجاوزکارانه صدامحسین هم
(جزوه مبارزه چیست؟ مجاهدین خلق)
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مزید علت شد .به این ترتیب از قائممقام تا هماکنون جامعه ما از «شبکههای مدرن اجتماعی»
محروم ماند ،و میرزا یوسفخان مستش��ارالدوله در حسرت «یک کلمه» باقی ماند .افسوس که
در س��الهای پس از انقالب این نکته مورد توجه رهبران س��ازمان مجاهدی��ن و رهبران دیگر
گروهها قرار نگرفت.

اگر فرصتی بود در گفتوگوی بعدی به ادامه ای��ن «غفلت» بویژه از جانب مجاهدین که
در مقایسه با سازمانهای چپ ،پتانس��یل تأثیرگذاری بر تحوالت اجتماعی را داشت ،بیشتر
خواهیم پرداخت.

تقابل دو جریان قدرتمدار؛
هزینههای گزافی که هرگز تصور نمیشد
پرآب چشم
یکی داستان است
ِ
در گفتوگوی پیش�ین ،ش�ما ضمن ش�رح وقای�ع س�الهای  56و  57گریزی هم به مس�ائل
جامعهش�ناختی زدید و از جامعه باز و جامعه بس�ته و فقدان ش�بکههای اجتماعی مدرن بهعنوان
یک آسیبشناس�ی مهم در تحوالت تاریخی ایران از قائم مقام تا زمان ما س�خن گفتید؛ فقدانی
که جنبش مشروطه و جنبش ملی ش�دن نفت و انقالب  57هم تاکنون نتوانس�ته آن را مرتفع کند.
خوبست گفتوگوی را از همینجا شروع کنیم و بعد به تحوالت پس از انقالب برسیم.

بحث فقدان شبکههای اجتماعی مدرن  ،کارکردها ،ایجاد زمینهها و زیرساختهای مناسب
پیدایش آن ازجمله سیاس��ی ،اجتماعی و بخص��وص طبقاتی ،از نظر من بحث بازی اس��ت که
صاحبنظران و منتقدان گوناگون باید به شرح و بس��ط آن بپردازند و ابعاد گوناگون آن همهجانبه
بررس��ی ش��ود تا از آن تئوری راهنما برای حرکتهای بعدی تدوین گردد .ب��ه نظر من در تقدیر
تاریخی ملت ما (بهدالیل گوناگون تاریخی ،فرهنگی ،مبارزات��ی ،ژئوپلیتیکی و حتی جمعیتی)
پیدایش و گسترش چنین شبکههایی بهمثابه س��نگبنا و ستون پایههای پیدایش و رشد پایدار و
مستمر دموکراسی وجود داشته و دارد.
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فراموش نکنیم که اصالحات دوران میجی در ژاپن تقریب ًا همزمان اس��ت با ظهور امیرکبیر در
ایران و تالش او برای اصالحات .اینکه چرا ژاپن توانس��ت به حرکت خ��ود ادامه دهد و ما متوقف
شدیم و امیرکبیرها یا رگهایشان زده ش��د و صدایش��ان خفه گردید و یا به حبس ،تبعید ،زندان و
چشم تاریخ این ملت است ،که البته بیدلیل و علت هم نیست.
شکنجهگاه روانه شدند،داستان ِ
پرآب ِ
با این همه مشکالت و مصائب  ،مردم ایران در مقاطعی «جهشوار» به پیش رفتند .درتاریخ
معاصرس��رفصلهای چنین جهشهایی را میت��وان در انقالب مش��روطیت ( ،)1285جنبش
ملیشدن نفت ( )1329و انقالب  1357دانست.
با انقالب مشروطه ،بر استبداد دربار و درباریان و طبقات خاص لگام زده شد ،و ایران بهعنوان
اولین کشور در خاورمیانه ،صاحب قانوناساسی و مجلس قانونگذاری شد.
جهش انقالب مش��روطه چنان اس��ت که ادوارد براون شرقش��ناس و ایرانش��ناس بزرگ
انگلیسی را که در زمان انقالب مشروطه  44ساله بود به تحسین و ستایش مجلس اول واداشته و
آن را همتراز مجالس کشورهای اروپایی میداند.
با جنبش ملیش��دن نفت ،نام ایران در سراس��ر جهان و منطقه طنینانداز ش��د .ایران دست
استعمار را از منابع طبیعی خود قطع کرد و الهامبخش بسیاری از کشورهای منطقه (ازجمله مصر
و در قضیه کانال سوئز) در ملیکردن سرمایههای ملیشان شد.
انقالب  57نیز بهمثابه انقالبیکه عظیمترین تودههای میلیونی یک ملت را به صحنه آورد در
تاریخ تمام انقالبهای معاصر به ثبت رسید.
با «جهش» البته میتوان چند پل��ه یکی کرد و عقبماندگیها را تا ان��دازهای جبران کرد .اما
جهش تمام قضیه نیست ،پس از هر جهشی میبایستی تغییرات و تحوالت گام به گام و تدریجی
پی گرفته شود تا باعث تثبیت جهش و تثبیت حرکت گردد.
بهدلیل فقدان تحوالت بعدی جهت ایجاد زیرس��اختها به دس��تور محمد علیشاه ،مجلس
به توپ بسته ش��د .میرزاجهانگیرخان صوراس��رافیل و ملکالمتکلمین در باغشاه به دار آویخته
شدند .مشیرالدولهها برکنار و امینالسطانها (اتابک اعظم) بر مسند وزارت نشستند .قدرتهای
خارجی هم بیکار ننشس��ته هريک با مهرهها و منافع خود وارد ش��دند و ای��ران را به مناطق نفوذ
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خویش تقس��یم کردند و س��رانجام  16س��ال از انقالب مش��روطه نگذش��ته ،چاه ویل استبداد
جهش انقالبی مش��روطه را بلعید و لگدمال کرد .به این ترتیب،
رضاخانی ،تمام دس��تاوردهای ِ
دوران  20ساله استبداد سیاه رضاخانی آغاز شد.
در جهش انقالبی ملیش��دن صنعت نفت نیز ماجرا به ش��کلی دیگر ،ولی ب��ا همان محتوا و
بهدلیل همان نقايص تکرار شد .اس��تعمار خارجی با تکیه بر ارتجاع داخلی (دربار ،همراهان و)...
در فقدان نهادهای دموکراتیک سازماندهنده مردم ،حکومت ملی دکترمصدق را سرنگون کرد.
اینبار استبداد  25ساله محمدرضا شاهی آغاز شد.
به این ترتی��ب ،بهدلیل عدم تداوم اصالح��ات تدریجی پس از جهش اولیه که خود ناش��ی از
فقدان مناس��بات و ش��بکههای اجتماعی مدرن بود ،دو جنبش و انقالب بزرگ م��ردم ایران به
نوجوانی و بلوغ نرسیده دچار سکته و وقفه شد.
در انقالب  ،57نظ��ام شاهنش��اهی بهدلیل فس��اد درونی ناش��ی از فقدان هم��ان نهادهای
دموکراتیک کنترلکننده که هم حافظ حقوق ملت بود و هم ازسويی باعث دوام و استمرار حکومت
(البته حکومت دموکراتیک) بود ،با سرعتیکه هیچکس آن را پیشبینی نمیکرد ،سرنگون شد.
پس از پیروزی انقالب ،بدون اینکه جمعبندی و تجربهآموزی درس��تی از آسیبشناسی دو
جهش انقالبی پیشین داشته باشیم ،بهارآزادی شروع شد.
ِ
فرصت تاریخی برای درافکندن طرحی ن��و و البته تدریجی و گام ب��ه گام فراهم بود ،البته با
ملحوظ داشتن تمامی مزاحمتها ،کارشکنیها و انحصارطلبیها .اما این فرصت تاریخی مردم
ایران برای برداشتن گامهای بزرگ به جلو ،صرف دعواهای قدرت (از هردوسو) شد.
به این ترتی��ب ،هر دو طرف مرتکب اش��تباههاي تاریخی و فاحش ش��دند .یک��ی در موضع
«قدرت» ،ش��بکه مالی و اجتماعی خاص خود را داش��ت و دیگران را به رسمیت نمیشناخت و
دیگری بهجای تالش برای ایجاد نهادها و زیرساختهای مناسب (که البته امری طوالنیمدت
بود) برای کسب و حداقل مش��ارکت در «قدرت»« ،عجله» داشت .بدینس��ان بود که بهجای
صدها و هزاران مش��کل الینحل مانده تاریخی و اجتماعی دعوای قدرت آغاز ش��د؛ یکی برای
حفظ قدرت و دیگری برای کسب آن.
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از عوارض مزمن جامعه استبدادزده خالصی نیافته بوديم که حمله تجاوزکارانه صدامحسین
هم مزید علت شد.
پس از این نقطهنظرهای تحلیلی ،خوبس�ت روند قضای�ا را از پیروزی انقلاب پیگیری کنید و
بويژه مكانيزم آن را نشان دهيد؟

همانطورکه پیش از این گفت��م در 22دی  1357من و ش��مار دیگری از زندانیان سیاس��ی
مجاهد ،ازجمله زندهیاد حمید خادمی ،ابراهیم آلاس��حاق ،مرتضی اعالیی و نیز مادر معصومه
شادمانی (کبیری) ،همراه با ش��ماری از مبارزان سیاس��ی غیرمذهبی ازجمله شکراهلل پاکنژاد از
زندان قصر در تهران آزاد شدیم .فعالیت سیاسی من از همانجا و با خواندن پیام زندانیان سیاسی
آزاد شده ،شروع شد.یک هفته بعد هم باقیمانده زندانیان سیاسی ازجمله مسعود رجوی و موسی
خیابانی آزاد شدند و زندانها برای مدتی از زندانیان سیاسی خالی ماند.
خبر خروج شاه از کشور را که همه میدانس��تیم خروجی برای همیشه است وقتی که در شیراز
بودم ش��نیدم .آن موقع ما و ازجمله من بر این باور بودیم که خروج ش��اه به معن��ی پایان انقالب
نیست .ما با نگاهی مقایس��هگرایانه و تا اندازه زیادی در رقابت با گروههای مارکسیست خواستار
اقدامات رادی��کال ،از قبیل انح�لال ارتش ،تش��کیل دادگاههای انقالبی خل��ق ،مصادرههای
گسترده ،تشکیل بالفاصله ش��وراها و در یک کالم قطع نفوذ و خلع ید از امپریالیستها و عوامل
آنها بودیم و این حاصل نمیشد جز طی نبردی قهرآمیز ،مسلحانه و طوالنیمدت ،پس حال که
رژیم شاه با سرعتی باورنکردنی فرومیپاشید  ،او ًال از اینکه ما در صحنه و در مقام تصمیمگیری
و تأثیر نبودیم و ثانی ًا از این جهت که انقالب مطابق الگوی ترسیم شده توسط ما صورت نگرفته،
دچار نوعی تناقض شده بودیم.
پیش از این برایتان گفتم که در ماههای پایانی نظام شاهنشاهی و در دوران حکومت بختیار ،ما
خواهان ادامه وضع موجود بودیم تا بتوانیم نیروهای خود را سازماندهی کرده و وارد عمل شویم.
در اعالمیه سیاس��ی ـ نظامی ش��ماره ( 21مورخ 27اسفند  ،)57که گزارش��ی از فعالیتهای
سازمان از اواخر سال  53تا انقالب است ،چنین میخوانیم ..« :چهارسال از سلطه جریان انحرافی
(اپورتونیستی) چپنما میگذرد .در این مدت عالوه بر اینکه تمامي امکانات تعلیماتی ،نظامی،
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ارتباطی و سمپاتیک توسط جریان اپورتونیستی تاراج شده بود ،ما تا آخر سال  1355تحت تعقیب
و زیر ضربات نظامی ـ تش��کیالتی جریان اپورتونیس��تی بودیم[ ،به نحویکه] سازمان دو بار تا
آستانه تالشی کشیده شد»...
در بخش دیگری از این گزارش آمده است ...« :سازمان جهت تضغیف دیکتاتوری اصراری بر
استفاده از نام خویش نداشت ...با توجه به این مسئله ،خطمشی سازمان طوری تنظیم شده بود که
کارها و عملیاتش حتیالمقدور تظاهر خارجی نداشته باش��د ...و بازوی نظامی خویش را در موارد
لزوم بهعنوان چتر حفاظتی جنبش دموکراتیک بهکار میبرد ...گزارش این عملیات بعداً در اختیار
هموطنان قرار خواهد گرفت»...
در این گزارش از دو بار تا آستانه تالشیرفتن سازمان میگوید ،اما در دیگر مدارک صحبت از
متالشیشدن موجودیت تشکیالتی است.
واقعیت این بود كه پس از شهادت مجید ش��ریفواقفی و متالشیشدن هسته اولیه مقاومت
ما در برابر جریان مارکسیستی ،جهت ایجاد سازمان (مذهبی) تالشهایی توسط برادران الفت،
محمد اکبری آهنگ��ران و بویژه زندهیاد فره��اد صفا صورت گرفت که با ش��هادت آنان همگی
تالشها ناکام ماند .از اینروست که با قاطعیت میتوان گفت در بحبوحه انقالب نه تشکیالتی
بهطور جدی وجود داش��ت و نه «بازوی نظامی» و نه «چتر حفاظت��ی» ادعایی و جالبتر آنکه،
رجوی و خیابانی که بهتازگی از زندان آزاد شد ه بودند ،این بار بهنام «سازمان مجاهدین» اطالعیه
صادر میکردند و «برادران مجاهد از بند رسته[ »...یعنی خودشان] را تأيید میکردند.
ضمن ًا بد نیست همینجا یادآورشوم که در همین اطالعیه سیاس��ی ـ نظامی شماره  ،21ذیل
عنوان «مالحظات سیاسی ـ تشکیالتی» به شما (لطفاهلل ميثمي) نیز پرداخته است:
در بند  2مالحظات ،آمده است« :س��ازمان ،ضمن تأيید مواضع برادران مجاهد از بند رسته...
عناصریکه از صفوف آنها تصفیه ش��دهاند را عناصر اخراجی س��ازمان اع�لام میدارد .این
عناصر حق هیچگونه استفاده از نام و ارزشهای مجاهدین را ندارند و ما از پیش در مورد سرقت
سیاسی برخی مدارک سازمان و دستکاریهایی که در آنها صورت گرفته هشدار میدهیم».
(مجموعه اعالمیهها ،جلد اول ،صفحه )62
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دو هفته بع��د در  7فروردی��ن  58نیز ضمن تأکید بر اطالعیه پیش��ین مینویس��د« :کتب و
نش��ریاتی که ظرف ای��ن مدت ب��ا سوءاس��تفاده از ن��ام وآرم مجاهدی��ن چاپ ش��ده ،حاوی
نقطهنظرهای انحرافی ،ارتجاعی و ضد مجاهدین نیز میباشد( »...مجموعه اعالمیهها ،جلد اول ،صفحه
 .90خط کشی زیر عبارات و تأکیدات از من است)

اکنون بهچندنمونهدیگرازاینتناقضهاوناهمگونیهاييکهخودمنشاهدآنبودم توجهکنید:
1ـ اگر به عکسهای موقع آزادشدن ما از زندان توجه کنید خواهید دید که حمید خادمی کاله
پشمی را تا روی پیش��انیاش پايین کشید تا ریختگی موهایش مشخص نش��ود .او این کار را نه
بابت زیبایی یا زشتی ،بلکه برای مصونماندن از شناختهشدن انجام داد.
2ـ کمی بعد از آزادشدن ،سازمان به من مأموریت داد که برای بررسی راههای ارتباطی جهت
تردد و تهیه سالح به مناطق جنوبی بروم .تهیه سالح و راههای خروج از کشور دنباله همان تفکر
چریکی و خط مبارزه مسلحانه آزادیبخش بود.
3ـ جالب اس��ت دانس��ته ش��ود که س��فر مخفی ما در روزهای منتهی به انقالب ،ناخواسته و
تحتتأثیر فضای جامعه به سفر سیاسی ـ تبلیغاتی تبدیل شد .من و چند نفری که همراه من بودند
(ازجمله محمد سیدیکاشانی معروف به بابا و محمد مشرف) به ایراد سخنرانی در دانشگاه اهواز
و نفت آبادان مشغول شدیم.
4ـ روزهای  19و  20بهمن  57من در آبادان بودم .ابتدا پیرو دس��تور س��ازمانی چندین جلسه
خصوصی با ش��ماری از فعاالن و جوانان مبارز شهر برای بررس��ی راههای حمل سالح از خارج
داشتم ،ولی روند قضایا به سخنرانی در استادیوم ورزشی ش��هر آبادان انجامید .هنگام سخنرانی
شهر خالی شد .استادیوم و خیابانهای اطراف مملو از جمعیت بود .روز دوم سخنرانی در دانشکده
ی بودن با این
نفت آبادان بود که آنجا هم جای سوزنانداختن نبود .من هنوز هم احساس شادمان 
امواج مردمی را فراموش نکردهام وآن را در زمره بهترین خاطرات زندگی سیاس��ی خود میدانم.
احساس می کردم که ماهی س��یاه کوچولو بعد از س��الها دربهدری و زندان و شکنجه به دریای
عظیم مردمی پیوسته است.
5ـ عصر همین روز بود که از تهران خبر رس��ید شهر شلوغ اس��ت و هرچه زودتر خود را به تهران
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برس��انید .س��یدی کاش��انی ،ابراهیم ذاکری ،محمد مش��رف و من همراه ب��رادر کوچک محمود
عس��گریزاده که او هم در آن موقع در آبادان بود ،با ماش��ین بی.ام.و بدون وقف��ه و با تعویض راننده
بهسويتهرانحرکتکردیم.وقتیبهجنوبتهرانرسیدیم،لولهتفنگهارادیدیمکهازماشینهای
سواریبیروناست.انقالببدونحضورماوبدوننیازبهاسلحهونبردمسلحانه انجامگرفتهبود.
6ـ به تهران که رسیدیم ابتدا در منزل پدر رضاییهای شهید و سپس در منزل آیتاهلل طالقانی
مستقر شدیم و از آنجا به مأموریتهای مختلف فرستاده میش��دم .خاطرهای که از آن ایام به یاد
دارم این است که خبر رس��ید مردم به طرف زندان اوین روان ش��دهاند .به من و علیرضا باباخانی و
یکنفر دیگر گفتند هر چه زودتر خود را به آنجا برسانید ،اما وقتی ما به جاده منتهی به زندان اوین
رسیدیم ،دریای مواج مردم به آنجا رسیده بود ،آنچنانکه ما قادر به کمترین نقشی نبودیم .در چشم
بههمزدنی در بزرگ و آهنی زندان اوین کنده شد و مردم که حرف حکومت را باور نکرده بودند در
جستوجوی باقی زندانیان سیاس��ی بودند.گاه انبوهی گچ و آهک را که برای کارهای ساختمانی
انباشته شده بود نشان هم میدادند و میگفتند که با اینها زندانیان سیاسی را کشته و یا در آب آهک
انداختهاند .من که میدانستم مدتهاست اوین تخلیه شده و مدتهاست که همه زندانیان سیاسی
آزاد شدهاند ،بیهوده تالش کردم به چند نفری که دور و برم بودند توضیح دهم ،اما آنها با نگاههای
عاقل اندر س��فیه به من نگاه کردند .اینجا بود که به عینه دیدم وقتی حکومتی اعتماد عمومی را از
دست بدهد دیگر هیچ حرف و گفتهای را ،حتی اگر درست هم باشد ،از او قبول نمیکنند.
یکبار هم که خواس��تم از آتشزدن مدارک و به غارترفتن بس��یاری وسايل جلوگیری کنم،
شخصي بدون اینکه مرا بشناسد ،به صورتی تهدیدآمیز کار من را با ساواکیها مقایسه کرد .من
بهسرعت حساب کار دستم آمد و کوتاه آمدم .چون میدانستم کافی است هیاهو کند و ساواکی ـ
ساواکی کند و پيش از اینکه من بتوانم خودم را معرفی کنم ،تکه بزرگه گوشم باشد...
7ـ نمون��ه قابل تأم��ل دیگر اینک��ه در روز  22بهم��ن که پادگانه��ا و مراکز ق��درت نظام
شاهنشاهی یکی پس از دیگری فرومیریخت ،شماری از اعضای شناختهشده سازمان به مرکز
رادیووتلویزی��ون رفته و بهاصطالح آنجا را تصاح��ب کردند .تازه رژیم س��قوط کرده بود .محمد
س��یدی کاش��انی و به گمانم همراه وی مهدی تقوایی که هر دو از اعضای شناختهشده سازمان
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بودند به مرکز رادیووتلویزیون رفتند .یکی از این دو (به احتمال زیاد س��یدی کاش��انی) به سبک
چریکهای فلسطینی و یا شاید هم امریکایالتین پشت به دوربین نشست و شروع به صحبت
کرد ،چون هنوز باورشان نشده بود که رژیم سقوط کرده و از این نظر کار تمام است .بعدها این کار
سیدی کاشانی مورد مزاح بقیه قرار گرفت ،حال آنکه فضای عمومی حاکم بر سازمان همین بود
و او جز تابعیت از فضای عمومی کاری نکرده بود .س��خنرانیها و کارهای امثال من خالف روند
عمومی و اعالم شده بود که در مواردی هم به خاطر آنها مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفتم.
8ـ باز هم جالب اس��ت که بگویم مضمون اصلی قریب به اتفاق فعالیتهای افراد سازمان در
روزهای انقالب (از راهپیمایی تاسوعا و عاش��ورا) تا  22بهمن ،معطوف به توضیح آرم سازمان و
سوابق بنیانگذاران و تأکید بر اسالمیبودن ایدئولوژی سازمان است .مردم بهدلیل وجود داس و
سندان و ستاره ،آن را با آرم سازمانهای مارکسیستی و ازجمله چریکهای فدایی اشتباه گرفته
و آرم را پايین میکشند و مانع افراد میش��وند .یعنی تازه بعد از انقالب ،مجاهدین خلق شروع به
معرفی خود به مردم میکنندکه در گامهای اول هم با شکست روبهرو میشوند.
9ـ چنین وضعیتی ب��ا آن چيزي که بعدها مجاهدین مدعی میش��وند يعن��ي «طالیهداری
انقالب» و یا «سرقت انقالب» توسط دیگران ،تناقض آشکاری داشت.
10ـ و باالخره الزم است بگویم ،درس��ت یکماه بعد از سفر اول به آبادان ،با توجه به استقبال
و موفقیت س��فر اول ،قرار ش��د من برای توضیح و تش��ریح مواضع مجاهدین که توسط مسعود
رجوی در  4اس��فند  ،57در دانش��گاه تهران اعالم ش��ده بود به آبادان و اهواز بروم .در این س��فر
حجتاالس�لام جالل گنجهای را با لباس روحانیت هم��راه من کردند تا تأثیر بس��یجکنندگی
دوچندان شود .در سفر یکماه پیش شهر تعطیل و اس��تادیوم مرکزی و اطراف آن مملو از مردم
بود .اینبار هم محل س��خنرانی همان استادیوم تعیین ش��د .به کمک جوانانی که طی این مدت
سازماندهی کرده بودیم دور تا دور استادیوم بلندگو و پالکاردهای متعدد در شهر نصب شد .خوب
به یاد دارم که به خاطر روابط قبلی ،توانس��تیم چندینبار هم در رادیو آبادان اعالم برنامه کنیم .با
چنین تمهیداتی منتظر حضور انبوه و چندصدهزار نفری مردم بودیم ،اما هرچه ساعت برگزاری
مراسم نزدیکتر میشد ،انتظار و امید ما برای استقبال کمتر میشد .مجبور شدیم به پخش سرود
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و موزیک بپردازیم و شروع برنامه را عقب بیندازیم .دوس��تانی که در رادیو داشتیم هم چندینبار
دیگر تالش کردند مردم را به سمت استادیوم بکش��انند ،اما همه کوششهای ما بینتیجه ماند.
بیش از یکساعت از زمان اعالم شروع برنامه گذشته بود و جز چند ده نفری کس دیگری از مردم
نیامده بود .نه میشد برنامه را شروع کرد و نه میشد آن را تعطیل کرد .در هر دو صورت آبروریزی
بزرگ سیاسی بود .سرانجام بعد از مشورت قرار شد من سخنرانی نکنم و جالل گنجهای صحبت
کوتاهی کند و سر و ته قضیه را جمع کند .او ش��روع به صحبت کرد ،درحالیکه تعداد بلندگوها از
تعداد نفرات بیشتر بود .استادیومی که در یکماه پیش مملو از جمعیت بود ،اینبار پر از خالی بود!
این اولین نمونه از انزوای سیاسی بود كه من از همان ایام و تا هماکنون هرگز فراموش نکردم.
اين ماجرا مربوط ب�ه بعد از اعالم مواض�ع مجاهدین بود ،اگر ممکن اس�ت درب�اره این اعالم
مواضع برایمان بگويید.

آزادی زندانیان سیاس��ی بهطور جدی از آبان ماه و با آزادی حدود هزار نفر شروع شد .آزادی ،از
زندانیان با محکومیت سبکتر شروع ش��د و رفتهرفته محکومین حبسهای طوالنیمدت و ابد
را نیز شامل شد .از اواخر اين دوره بود كه قرار شد زندانیان آزاد شده ،طی بیانیهها و آکسیونهایی
خواستار آزادی سایر زندانیان ش��وند .از همین زمان قرار ش��د روی دو نفر یعنی مسعود رجوی و
موسی خیابانی بهعنوان چهرههای اصلی مجاهدین تأکید شود .اولین اطالعیه از این نوع ،توسط
خود من در مقابل زندان قصر خوانده شد .با قطعیش��دن تحوالت و بی در و پیکرشدن زندانها،
بخصوص در دوره  37روزه نخستوزیری بختیار ،مجاهدین ابتدا با عنوان «مجاهدین زندانی»
دو اطالعیه یکی خطاب ب��ه روزنامهنگاران و دیگری به مناس��بت آزادی از زندان صادر کردند و
س��پس از یکم بهمن ماه با امضای مس��عود رجوی و موسی خیابانی ش��روع به انتشار اطالعیه و
بیانیه کردند .به این ترتیب رجوی و خیابانی بهعنوان رهبران مجاهدین ،اولین اعالمیه خود را به
پاریس برای آیتاهلل خمینی فرستادند باعنوان:

«محضر مبارک مجاهد اعظم حضرت آیتاهللالعظمی خمینی»
در این اعالمیه ازجمله آمده اس��ت« :جنبش عظیم و ش��کوهمند خلق ستمکشیده ایران که
از فیض زعامت آن حضرت برخوردار اس��ت ،در مس��یر پیشرفت و ش��کوفایی دمافزون خود به
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دستاوردها و پیروزیهای قابلتوجهی رسیده است.
آزادشدن فرزندان مجاهد ش��ما از زندانهای رژیم جبار و س��تمگر ایران یکی از کوچکترین
این پیروزیهاست .بنابراین ما آزادی خود را مدیون مجاهدتها و جانفشانیهای خلق رزمنده و
ستمکشیده ایران در پرتو الهامات آن زعیم استوار و سازشناپذیر هستیم»...
اعالمیه مزب��ور چنین ادامه مییابد« :از اینرو ،فرزندان مجاهد ش��ما در ب��دو آزادی از زندان
جس��ارت کرده و این اجازه را به خود دادند که ضمن عرض سالم و درود به حضور آن پدر مجاهد
اعظم ،مراتب آمادگی خود را کماکان برای جانب��ازی در راه آرمانهای توحیدی مکتب انقالبی
اسالم که ایدئولوژی مجاهدین خلق ایران است به پیشگاه معظم تقدیم کنند».
اعالمیه در انتها آرزو میکند که «خلق و انقالب ایران ...همیشه این سعادت را داشته باشند تا
آن وجود گرامی پیوسته در پیشاپیش آنان بوده و از الهامات و ارشاداتشان برخوردار باشند»...
امضا :از طرف مجاهدین رها شده از بند
مسعود رجوی ـ موسی خیابانی
(((
1بهمن 57
مالحظه میکنید ک��ه مجاهدین در این اطالعیه بهاصطالح بس��یار دس��ت به عصا حرکت
میکنند .انعکاس چنین اعالمیههایی در میان افکارعمومی نوعی همس��ويی میان مجاهدین و
رهبری انقالب ،آیتاهلل خمینی را تداعی کرد .چهار روز بعد در پنجشنبه  5بهمن ،مسعود رجوی
در اجتماعی در چمن دانشگاه تهران شرکت کرد .در این اجتماع او بیانیه  12مادهای اعالم مواضع
در برابر جریان مارکسیستی س��ازمان را قرائت کرد .او ضمن س��خنانی کهبار عاطفی و مذهبی
شدید داش��ت افزود که «امروز دو مس��ئله مهم داریم :یکی خارجی یعنی امکان هجوم ،امکان
یورش وکودتا ...و دیگری داخلی در صفوف خودمان».
وی پس از آن مصاحبهای با روزنامه کیهان انجام داد ک��ه در روزهای  19 ،18و  21بهمن به
چاپ رس��ید .در این مصاحبهها رجوی تأکید کرد که «س��قوط دیکتاتوری قدمی از راه طوالنی
 - 1مجموعه اعالمیهها و موضعگیریهای سیاسی مجاهدین خلق ایران ،جلد اول ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق.
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انقالبی ماست ...سقوط دیکتاتوری در ایران (که البته میتواند موقت هم باشد) فقط میتواند یک
قدم و تنها یکقدم از راه انقالبی طوالنی که ما در پیش داریم محس��وب ش��ود ...اگر مبارزه ضد
(((
دیکتاتوری ما دارای مضمون و ماهیت ضد امپریالیستی نباشد نهایت ًا چه فایدهای دارد؟»
تکیه بر جنبه ضد امپریالیس��تی انقالب واجبترین قدم است (بخش دوم مصاحبه)(((.رجوی
در س��ومین بخش مصاحبه میگوید« :ما به یک دگرگونی رادیکال و ریشهای در کل مناسبات
اجتماعی معتقدیم که طبع ًا جایی برای بانکهای اس��تعمار و غارتگ��ر در آن نخواهد بود ».او در
مورد ارتش هم میگوید« :مردم ما به یک ارتش مردم��ی نیازمندند ،یعنی روابط ارتش با مردم و
روابط درونی ارتش بایستی خصیصه مردمی پیدا کند و این هم مستلزم یک دگرگونی بنیادی در
وضع موجود است»...
مجاهدین در  26بهمن ماه طی اطالعیهای که صورت تلگراف دارد ،پیام تهنیتی بدین شرح
برای آیتاهلل خمینی ارسال میکنند:
(((

«پیام و تهنیت مجاهدین خلق ایران به حضرت آیتاهلل خمینی»
تهران ـ نیمهشب پنجشنبه  26بهمن ماه
مجاهد اعظم حضرت آیتاهلل خمینی
مجاهدین خلق ایران و عموم فرزندان انقالبی ش��ما در این میهن ،با قلبی سرش��ار از احترام،
فرمان قاطع شما را مبنی بر محاکمه و مجازات فوری چهارتن از عناصر جنایتکار و خیانتپیشه
رژیم پیشین ،دریافت داشتند.
این اقدام متهورانه و انقالبی را که روشناییبخش چشمان و تسالی قلوب تمام مردم محروم
این سرزمین ...است به شما و تمام مردم قهرمان کشورمان تبریک و تهنیت میگوییم .
حضرت آیتاهلل ش��ما با این فرم��ان انقالبی پرتو دیگ��ری از چهره راس��تین مکتب توحید و
ایدئولوژی ما(اسالم) را به جهانیان عرضه کردید .لذا باز هم مشتاقانه امیدواریم که بدون کمترین

 - 1روزنامه کیهان 18 ،بهمن .57
 - 2همان 19 ،بهمن .57
 - 3همان 21 ،بهمن .57

432

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

توجه به برخی پا در میانیهای شرکآمیز و سازشکارانه ،و بهگونهای هرچه سریعتر ،داد این خلق
(((
مظلوم و شکنجهدیده ما ،تا آخرین نفر از بقیه عناصر ضد انقالبی نیز بازستانده شد»...

سازمان مجاهدین در این ایام با مشکالت متعددی روبهروست:
1ـ بهدلیل غايببودن طوالنیمدت از صحنه اجتماع و مبارزه ،بس��یار عجله دارد این حفره و
عقبماندگی را جبران کند.
2ـ در بطن اندیشهش��ان تفکر مبارزه مسلحانه و شعارهای کالس��یک ضد امپریالیستی خانه
کرده و بهسادگی قادر به ترک آن در فضای جدید نیستند.
3ـ در رؤیای تکرار تجربه س��الهای  54تا  56در زندانها نیز هس��تند .این را طرف مقابل نیز
میداند و دیگر حاضر نیست صحنه را به آسانی واگذار کند.
4ـ از سويی در رقابت با جریان راست حاکم و از سويی در رقابت با جریانهای چپ اپوزیسیون
هستند.
5ـ و اما مهمترین نکته ،به نظر من محصورماندن در حصار بس��ته تش��کیالتی و فرماسیون
سازمان مخفی است .هر چند که شرايط تحمیلی پس از انقالب ،بهناچار تلفیقی از شرایط مخفی
ـ علنی یا همان نیمهمخفی ـ نیمهعلنی را تحمیل کرده است .به این ترتیب ،مجاهدین بهجای
رویآوردن به مناسبات علنی حزبی و سازوکارهای ش��فاف و دموکراتیک مرتبط با آن ،در همان
مدار بسته سازمانی ماندند.
6ـ طبیعی اس��ت که در چنین ش��رایطی یک و یا حداکثر چند نفر تصمیمگیرنده است و بقیه
مجریان نظرات باال خواهند بود.
7ـ چنین سازماندهی بههیچوجه پاسخگوی شرايط پیچیده پس از انقالب نیست.
8ـ نتیج��ه چنان مش��کالت و رقابتهای��ی ،موضعگیریهای زیگزاگی و گاه صدوهش��تاد
درجهای است.
هم از اینروس��ت که میبینیم ،چند روز بعد مجاهدین اطالعیه جدیدی صادر کرده و اعالم
 - 1مجموعه اعالمیهها و موضعگیریهای سیاسی سازمان مجاهدین ،جلد اول.
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میکنند« :اینک که اس��تبداد رخت بربس��ته اس��ت ،تا انحالل ارتش ضدخلقی و برپایی ارتشی
(((
مردمی این پیروزی از خطر شکست محفوظ نیست».
اما مرزبندی مشخص در مراسم تش��يیع جنازه محمدرضا طلوع ش��ریفی که طی سانحهای
کشته ش��د اعالم ش��د .در این س��خنرانی که در دانش��گاه تهران صورت گرفت مسعود رجوی
س��خنرانی کرد .روزنام��ه کیهان که در ای��ن هنگام تحت کنت��رل نیروهای چ��پ و طرفداران
مجاهدین است با تیتر درشت نوشت« :هش��دار مجاهدین خلق درباره نقایص انقالب» .رجوی
در این سخنرانی نظر س��ازمان مجاهدین درباره مبرمترین مس��ائل روز را بدین شرح بیان کرد:
«انقالب ما ناقص و ناتمام و روبه افول خواهد بود مگر آنکه:
1ـ نظام ارتش مزدور و پسمانده شاه اساس ًا و بنیاداًمنحل و بهطور انقالبی تجدید سازمان شود.
2ـ هیچگون��ه تضییق نظامی و سیاس��ی ب��رای انقالبیون اصی��ل و جان برکف ک��ه از قدیم
میجنگیدهاند بهوجود نیاید.
3ـ به مصداق جزای «مفس��دین فیاالرض» مجازات جنایتکاران و شرکای رژیم پهلوی با
قاطعیت کامل در یک دادگاه علنی مردمی ،یعنی دادگاه خلق ...به عمل آید.
4ـ انتصابات تا سر حد امکان و بخصوص در س��طح کادرهای رهبریکننده با نظر شوراهای
مردمی صورت گیرد».
رجوی همچنین در مورد مجازاتها در دادگاه خلق با استناد به آیات قرآن گفت« :ادامه حیات
شما منوط به این است که کیفر بدهید و قصاص کنید واال وضع سابق باز خواهد گشت»...
این س��خنرانی و مواضع مطرحش��ده در آن ،دو هفته پس از پیروزی انقالب،آغاز جداس��ازی
مجاهدین بود ،هرچند رابطه مجاهدین با حاکمیت دچار افتوخیز و نزدیکی و دوریهاي فصلی
و نوبتی نیز شد.
واكنش حاکمیت در مقابل این موضعگیری چه بود؟

حاکمیت جدید در این ایام یکدس��ت و منسجم نیس��ت و گرایشهاي گوناگونی دارد .کنترل
 - 1همان ،دوم اسفند  57به مناسبت سالروز شهادت سرگرد مجاهد علی محبی.
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مرکزی آنچنانی هم وجود ندارد .طبیعی اس��ت ک��ه در چنین موقعیتی گروههای متش��کلتر و
فعالتر قادر به اثرگذاری بیشتری هستند تا افراد و جریانهای منفرد .با این همه قرار نانوشتهای
وجود دارد که مانع ورود مجاهدین به بازی قدرت و ارگانهای قدرت شوند.
اطالع مجاهدین ،در تاریخ  11و  12اسفند به مراکز «جنبش ملی مجاهدین» در کاشان،
بنابر
ِ
یزد و تربتحیدریه حمله شده ،افراد را خلعس�لاح کرده ،کتک زده و از مراکزشان بیرون راندند.
مرکز مجاهدین در تهران نیز در معرض حمله قرار گرفت.
براس��اس اطالعیه مجاهدین ،در تاریخ  19اس��فند ،دو تن از مجاهدین هن��گام حملونقل
مقداری مهمات در تهران توس��ط کمیته سعدآباد دستگیر و خلعسالح میش��وند .به این ترتیب
زنجیرهای از عمل و واكنش می��ان دو نیرو یکی خواهان «حفظ» و دیگری خواهان «کس��ب ِ»
قدرت شروع شد.
باقی جري��ان را پيش از ای��ن در مناس��بتهای گوناگون توضی��ح دادهام :تقاب��ل دو جریان
قدرتمدار و هزینه گزافی که هرگز تصور نمیشد.
چند سال پیش در گفتوگویی که با نشريه درباره  30خرداد  60داشتيد ،شما به تفصیل به این
موضوع پرداختید ،اکنون خوبست برای تکمیل این بحث و حفظ ترتیبات زمانی ،به گزیدهای از آن
اشاره کنید.

در آستانه انقالب ،درهاي زندان باز ش��د و بدنه سازمان مجاهدين با رقمي نزديك به  250نفر
كادر آموزشديده با انس��جام بسیار باالی تش��کیالتی مانند يك پتانسيل و یک نيروي متمركز
سازمانیافته وارد صحنه اجتماع شدند.
اما در بدنه و نزدیک به رأس انقالب (آیتاهلل خمینی) و يا حداقل در بخشي از رهبري انقالب،
نيروهايي حضور داشتند كه یکی دوسال پیش در زندان بهعنوان «راست ارتجاعي» مورد حمله
مجاهدین خلق قرار گرفته و بهش��دت منفرد و منزوی ش��ده بودند .حال که آنها دس��ت باال را
داشتند میخواستند تالفی کنند و از تکرار آنچه در زندان بر آنها رفت جلوگیری کنند.
حاکمیت در منتهياليه طيف راس��ت خود خواس��تار اين ب��ود كه از همان ف��رداي پيروزي با
مجاهدين تسويهحس��اب نهايي صورت بگيرد .اینان بر اين نظر بودند كه هر چقدر زمان بگذرد
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مجاهدين قادر خواهند بود جوانان بيش��تري را «فري��ب» داده و نيروي بيش��تري جذب كنند،
درنتیجه مقابله با آنها هزينه بيشتري خواهد داشت .پس تا تنور انقالب داغ است مجاهدین بايد
سرکوب شوند تا هزينهها و ضایعات كمتری داشته باشد.
اين نقطهنظر مربوط به منتهياليه جريان راست بود و شاخص تمامي نقطهنظرات موجود در
حاكميت نبود .حاكميت جديد در رأس به اين نسبت و به اين شدت درگير مسئله نبود ،عالوه برآن
ضرورترهبری جامعه ،نگاه کالن به مسائل را ایجاب میکرد.
مجاهدين ت�لاش ميکردن��د با جريانه��اي ديگ��ر حاكميت ك��ه تجرب��ه درگيريهاي
زندان را نداش��تند رابطه برقرار کرده و فضاي تنفس و فعاليت سیاس��ی براي خ��ود ایجاد کنند.
نامهنگاریهای متعدد به آیتاهلل خمینی ،حاج احمد آقا خمینی و ديگر سران حکومت در آن ایام
بدین منظور است.
تصویر عمومی در این ایام از مجاهدین چگونه است؟

در آن ايام تصوير «عمومي» از مجاهدين ،تصويري در مجموع مثبت بود .خاطرههاييكه مردم
از شهداي مجاهدين ،محمد حنيفنژاد ،سعيد محسن ،علياصغر بديعزادگان و بخصوص خانواده
رضاييها و بعد هم مجيد شريفواقفي داشتند مثلثي را در ذهنها تداعي ميكرد :مثلث خمینی،
ش��ريعتي و مجاهدین .آیتاهلل خميني بهعنوان رهبر انقالب ،شريعتي معلم انقالب و مجاهدين
بازوي نظامي انقالب .پالکاردهای��ی هم که مجاهدین در این ایام به می��ان تظاهرات میآوردند
هلل خمینی
بدین منظور بود یا تصوير آیتاهلل خمینی بود و در کنار آن آرم مجاهدین و یا تصوير آیتا 
و در طرفین آن ،تصوير مرحوم ش��ریعتی و آرم مجاهدین .چنین مثلثي البته در واقعيت امر وجود
نداشت؛ نه از جانب نیروهای معتقد و وفادار به آیتاهلل خمینی و نه از جانب سازمان مجاهدين.
فضاي عمومي جامعه هيجانزده و غيرسازمانيافته بود ،براي نمونه تصوير مهدي رضايي در
تظاهرات آورده ميشد ،اما اگر روي همين تصوير آرم مجاهدین بود ،حساسيت نشان داده ميشد.
زخم درگیریهای درون زندان التیا م نیافته بود .نام شهدای مجاهدين بر شماري از ميادين ،مراكز
و خيابانها گذاشته ش��د؛ ميدان رضاييها ،خيابان حنيفنژاد ،بيمارستان مهدي رضايي و ...اما به
فاصله كوتاهي همه اين نامها حذف شد ،تنها يك نام بر جاي ماند :دانشگاه صنعتی شریف.
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سياست مجاهدین ادامه مبارزه به شکل «سازمان پیش��ین» ،اما غیرمسلحانه بود .مناسبات
دوران مبارزات مخفي و یا دوران زندان با مناس��بات دوران پس از انقالب نمیتوانست یکسان
باشد .روش درس��ت در فرداي پيروزي انقالب ،رويآوردن سازمان بهس��وي مناسبات علنی و
حزبي و درنتيجه بازشدن روابط و گسترش دموكراسي درون سازمان بود.
حادثه دیگری كه در ش��كلگيري 30خ��رداد 60نقش بازي کرد ،وف��ات زودهنگام آیتاهلل
طالقانی بود .ایش��ان نقش��ی تعیینکننده در تعادل و تعدیل امور داشت .ازس��ويي سپر حفاظتی
مجاهدين بود و از آنها در مقابل جريانهاي راس��ت افراطی محافظت ميكرد و ازس��وی دیگر
عامل کنترلکننده و تعدیلکننده مجاهدین نیز بود .نقش ويژه و تعديلكننده ایش��ان بهعنوان
س��پر حائل در ميان هر دو جريان بس��یار حائز اهمیت بود .ايش��ان در مقابل جری��ان افراطی از
مجاهدین حمایت میکرد و در مقابل ،مجاهدین را با این بیان که «غوره نشده میخواهند مویز
شوند» عتاب میکرد.
خروج آيتاهلل طالقانی از صحنه ،زمين ه را براي درگيري هر چه س��ريعتر دوطرف مهیا كرد؛

درگیریاي که هيچيك از دو جريان فكر نميكرد چنين خونبار ،پرهزينه و طوالني باشد .هريك
از دو جريان فكر ميكرد قادر خواهد بود ديگري را در كوتاهمدت و با هزينه اندك از صحنه خارج
ی وچندسال
كرده و آنگاه بيخيال و بدون دغدغه به س��لطه بالمنازع خود ادامه دهد .تاریخ س�� 
گذشته نشان دادکه محاسبه هر دو گروه غلط بود.
مناف��ع کالن مل��ی و تاریخ��ی و حتی اس�لامی ف��دای مناف��ع کوتاهم��دت ،خصومتها
سازمانی هر دوطرف شد.
،کوتهبینیهای حزبی و
ِ
كمي بعد از فوت ناگهاني آیتاهلل طالقانی حادثه گروگانگيري در سفارت امريكا پیش آمد .اين
ماجرا شور و هيجانی در جامعه بهوجود آورد .مجاهدين با شعارهاي خاص خود از حركت پشتيباني
كردند .پشتيبانی مجاهدین از حركت «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» و درگيري حاكميت
با دشمن خارجي باعث ش��د كه درگيريهاي داخلي موقت ًا تحتالش��عاع قرار گيرد .مجاهدين با
همسويي با اين حركت و رفتار معتدلي كه در آن ايام در پيش گرفتند توانستند از آن فضا بهره ببرند.
ش��ركت در انتخاب��ات گوناگون،گرچ��ه براي مجاهدي��ن میدان جم��عآوري نيرو ب��ود ،اما
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ميتوانست براي حاكميت نیز يك نقطهمثبت تلقی شود .اما جريانهايی در حاكميت و در رأس
رهبری بودند كه نميخواس��تند مجاهدين حتي به اندازه يك يا دو كرس��ي در مجلس ،جايي در
حاكميت و تریبونی براي سخنگفتن داشته باشند.
نقطه اوج همگراي��ي مجاهدين خلق ب��ا حاكميت جدي��د در روز مالقات مس��عود رجوی و
موس��ي خیابانی با آيتاهلل خميني در قم ب��ود( اردیبهش��ت  .)1358در همی��ن روز محمدرضا
س��عادتی در تهران و در هنگام مالقات با کاردار س��فارت ش��وروی ،به اتهام جاسوسی دستگیر
ی سكه
میشود .دستگيري س��عادتي در روز مالقات رجوی و خیابانی با آیتاهلل خمینی ،آن رو 

نزديكي مجاهدين و حاكميت به يكديگر بود .در خاطرات برخي ازجمله خاطرات آیتاهلل یزدی
میخوانیم كه در آن ایام موج سنگيني بهمنظور جلوگیری از اين مالقات و اینکه آيتاهلل خميني
را به اعالم موضع هر چه صريحتر و علنيتر در مقابل مجاهدين بكشانند ،به راه افتاده بود.
بهطور خالصه بايد بگويم س��ازمان مجاهدين ک��ه از زمان پیدایش بهخاط��ر نظرات جدید و
رادیکال و نیز بهخاطر جانبازیها و فداکاریهای افرادش در صحنه سياسي ـ اجتماعي ايران و بویژه
در میان نيروهاي مذهبي و حتی شماری از روحانیون ،اقتدار و اعتبار ویژهای کسب کرده بود ،پس از
ماجرای تغییر ایدئولوژی سال  54بهشدت اعتبار و اقتدار خود بر نیروهای مذهبی را از دست داد .در
این ایام مجاهدینبادو موج مخالفیکی مارکسیستیودیگری مذهب سنتی روبهروشدند.
مجاهدین درمقابله ب��ا دو جریان مذکور به افزایش اس��تحكام تش��کیالتی و افزایش اقتدار
رهبري و بهطور مشخص رهبری مسعود رجوي متوسل شدند ،یعنی درست به نقطهای متوسل
ش��دند که پیش��تر ،از آن ضربه خورده بودند .به این ترتیب اقتدار و اس��تبداد تش��کیالتی و فعال
مايشاءبودن مركزيت اينبار در شكلي ديگر بازتوليد شد.
با بازش��دن درهاي زندان ،مركزيت مقتدر كه همه كارهاي خ��ود را تئوريزه كرده وارد صحنه
اجتماع شد .سازمان به شكل «سازمان» باقي ماند و مناسبات دموكراتيز ه نشد.
ازس��وي ديگر جريانهاي موس��وم به راس��ت و محافظهكار كه تا ديروز در زندان «راس��ت
ارتجاعي» قلمداد ميش��دند بخش بانفوذ حاكميت را تش��كيل دادند .همين بخش از حاكميت
بيشتر متمايل به آغاز درگيري بود .مجاهدين در سالهاي اول و دوم پس از پيروزي انقالب ـ به
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نظر من تا اواخر  1358ـ درايت نسبي به خرج داده و از درگيرشدن پرهيز كردند.
بايد ی��ادآوري كنم که پی��ش از این ،ازجمل��ه در ماجرای گنب��د و کردس��تان ،مجاهدین در
هش��دارهای خود به جریانهايی نظیر اش��رف دهقانی و نیز س��ازمان چریکهای فدایی خلق
بهدرستی نوش��ته بودند ...« :بغرنجکردن هر چه بیشتر مس��ائل ،راه را بر حل مسالمتآمیز آنها
بس��ی ناهموارتر میکند ...یکی از بارزترین خصوصیات و نحوه عمل امپریالیستها و مرتجعین
بهرهبرداری از نارسايیها و اشتباهات و برخوردهای غیراصولی و حتی حساسیتهای نیروهای
مختلف و اختالفات آنها با یکدیگر اس��ت ...برای خاتمه داد به بحران موج��ود از چریکهای
فدایی میخواهیم که برای اثبات حسننیت خود و تأيید عملی بیانیههایشان موقت ًا هم که شده،
تمام فعالیتهای سازمان و اعضای خود را در گنبد متوقف کرده و مانع هر فعالیتی به نام «فدایی»
گردند .این مطلب میتواند به مناطق دیگری که در آنجا نیز بیم سوءاس��تفاده امپریالیس��تها و

ایادی ارتجاع و ضد انقالب میرود ،تعمیم یابد».
اما مجاهدین وقتی خود در مع��رض حادثه قرار میگیرند ،توصیه درس��ت خود به چریکها را
عم ً
ال فراموش میکنند .به این ترتیب بهمن  58و در زمانيكه مجاهدين حضوری حتی نمادین،
در حد یک یا دو کرسی در مجلس ندارند و در ش��رايطیکه بدنه تشکیالتیشان بهشدت متورم و
بزرگ شده است؛ همزمان ميشود با كشتهشدن یکی از هواداران سازمان بهنام عباس ُعمانی .به
این مناسبت و نیز سالگرد شهادت احمدرضايی اولین شهید سازمان در زمان شاه ،میتینگی باعنوان
«آينده انقالب» در دانشگاه تهران برگزار میشود .در این سخنرانی مسعود رجوی دو اشتباه بزرگ
مرتکب شد :نخست اينكه کشتهش��دن عباس عمانی را با کشتهشدن احمدرضايی مقایسه کرد
و همطرازدانست .چنین مقایس��های در بطن خود مقایسه رژیم ش��اه با رژیم آیتاهلل خمینی بود.
مسعود رجوی پیش از این نسبت به چنین مقایسهای به سایر گروهها هشدار داده بود .ديگر اينكه
در جوی عاطفی اعالم کرد که «واي به روزي كه مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهيم».
از این رو بهمن  ، 58پايان يك مرحله و آغاز مرحلهای ديگر است.
(((
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این ایام همزمان است با اولین انتخابات ریاستجمهوری در جمهوریاسالمی و کاندیدا شدن
مسعود رجوی.

بهمن  1358اولین انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد .جاللالدین فارسی کاندیدای حزب
جمهوریاسالمی به دلیل ایرانیاالصلنبودن و مسعود رجوی با اعالم این نظر آیتاهلل خمینی که
کسیکه به قانوناساسی رأی نداده نمیتواند حافظ و مجری آن باشد از صحنه رقابت کنار رفتند.
حذف جاللالدين فارس��ي و مس��عود رجوي ،ناتوانی حزبجمهوری برای معرفی کاندیدای
مطلوب و نزدیکی انتخابات ش��رايطي را بهوجود آورد كه به نفع ابوالحس��ن بنيصدر تمام شد .با
توجه به اينكه بس��ياري ايش��ان را بهخاطر بعضي موضعگيريها منتخب امام نیز ميدانستند،
بنیصدر با درصد بسيار بااليي به رياستجمهوري رسيد.
در انتخابات رياس��تجمهوري نوعي صفبن��دی و جبههگيري صورت گرف��ت که از منظر
جمهوریاسالمی تحریککننده بود .قریب به اتفاق نیروی خارج از حاكميت (غیر از حزبتوده)
مستقيم و غيرمستقيم از كانديداتوري مس��عود رجوي حمايت كردند .حزب دموكرات كردستان
ايران ،شيخعزالدين حسيني ،كانون فرهنگي ـ سياسي خلق تركمن ،سازمان چريكهاي فدايي
خلق ،سازمان كومله50 ،تن از اعضاي هيئتعلمي دانشگاهها ازجمله جريانها و افراد گوناگوني
بودند كه از كانديداتوري رجوي حمايت كردند.
دور بعدي رويارويي مجاهدين ب��ا حاكميت مربوط به انتخابات اولين دوره مجلس ش��وراي
ملی است كه بعدها شورای اس�لامی نامیده شد .در اواخر اس��فندماه  58انتخابات مجلس كه دو
مرحلهاي بود ،برگزارشد .س��ازمان مجاهدين از يكماه پيش به استقبال اين انتخابات رفت ،اما
هیچیک از کاندیداهای رس��می آن موفق به کسب اکثریت آرا نش��دند .در یکی دو مورد هم که
عناصر وابسته به مجاهدین انتخاب ش��دند ،اعتبارنامه آنها تصویب نشد .با این همه انتخابات
مجلس اول همانند انتخابات ریاس��تجمهوری يك موضوع را نشان داد و آن اینكه مجاهدين،
هرچند با فاصله زیاد ،اما بالفاصله بعد از نیروهای حاکمیت قرار دارند.
به نظر من در ميان مجموعه نيروه��اي حاضر در صحن��ه در آن دوران ،فقط يك نيرو داراي
مش��خصههاي چندگانهاي بود كه به آن اي��ن امكان را م��يداد بهعنوان بديل و ني��روي بعد از
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حاكميت ـ هرچند با فاصله زياد ـ خود را مطرح كند؛ اين نيرو سازمان مجاهدين خلق بود.
اگر بخواهم مبانی نظری مجاهدين را در چند كلمه توضیح دهم به س��ه پايه سوسياليس��م،
ناسيوناليسم و اسالم ميرسم .آن سه پايهايكه بنيانگذاری س��ازمان براساس آن شكل گرفت
از داليل رشد جدي سازمان چه در دوران ش��اه و مبارزه مسلحانه و چه در فردای پیروزی انقالب
بود .هرچند س��ه مؤلفه «ناسيوناليسم ،اس�لام و سوسياليس��م» به گفته عدهاي ناهمگونيها و
ناهمخوانيهايي دارد ،اما به نظر من پتانسيل نهفته درآن ميتوانست به سرعت باز شده به جذب
نيرو بپردازد .شخصيت رجوي و توان تش��کیالت نیز البته بس��یار مؤثر بود .ناگفته پیداست که
سازمان مجاهدين کنونی با اصول اولیه بنیانگذاری سازمان و بهدنبال آن سه پایه مذکور فاصله
بسیار گرفته که موضوع مطلب کنونی ما نیست.
در اين ايام قرارداد نانوشتهای بین نیروهای حاكميت وجود داشت داير بر اینكه مجاهدين به
هيچوجه به ارگانهاي تصميمگيري و قدرت وارد نش��وند .اين به نظر من يكي از آن اشتباههاي
جدي و استراتژيك و شاید هم از منظری دیگر مشکل ساختاری در حاكميت جمهورياسالمي
باشد .این عزم از سابقه خصومتهای پیشین در زندان و نگراني از تكرار آن ناشی میشد.
با اين وضعيت است که وارد سال  1359ميشويم؛ سال شدتگرفتن درگيريها ،سال كشته
و زخميشدن هواداران ،سال تحريك متقابل و حمله به سازمان مجاهدين .سالي است كه نشريه
موسوم به «منافق» ظاهراً توس��ط گروههاي ناشناس منتشر ميش��ود .اين در شرايطي بود که
جامعه فاقد س��نن دموكراتيك از اس��تبدادی طوالنی رها شده و نيروها به س��رعت وارد صحنه
اجتماع شد ه بودند .توجه داشته باشيم كه انقالب به سرعت و سهولت به پيروزي رسيد و روحانيت
كه انتظار چنين پيروزي سهل و سريعي را نداشت خود را در رأس و در رهبري ميديد.
جريان حاکم معتق��د بود كه حضور مجاهدي��ن در ارگانهاي قدرت و ام��كاندادن به آنها،
نهتنها باع��ث آرامش و «تمکی��ن» آنها نخواهد ش��د ،بلكه باع��ث زيادهخواه��ي ،تحريك و
طلبكردن باز هم بيشتر توسط آنها خواهد شد و از اين نگاه بود كه ميگفتند هرچه كمتر آنها
را وارد حوزه حاكميت كنيم بهتر اس��ت .اين نظريهاي است كه به ش��كلهاي گوناگون باعنوان
خودي و غيرخودي مطرح است.
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به باور من ورود مجاهدين به آن عرصهها ميتوانست عامل تسكيندهنده و آرامكننده باشد.
اگر در يك روند معين و مش��خص اجتماعي ،مردم برنامههاي آنها را تجربه ميكردند و آنها را
ناتوان و يا توانا در انجام وعدههايشان ميديدند ،اين روند بهطور طبيعي و دموكراتيك باعث كنار
رفتن مجاهدين يا كنار رفتن هر جريان ديگري ميشد.
اينجاس��ت كه بحران بهوجود ميآيد و من اين بحران را هم در وج��ه حاكميت و هم در وجه
سازمان مجاهدين به روشني ميبينم؛ مهمترين مسئله آنها «حفظ قدرت» يا «کسب قدرت»
بود ،آن هم تمامی قدرت و از كوتاهترين راه.این تمامیتخواهی البته بعداً توجیهات ایدئولوژیکی
خود را در هر دو سو پیدا میکند.
مجاهدين به حاكميت جديد كم به��ا ميدادند و پايهها ،توان تبليغاتي ،مش��روعيت و قدرت
بس��يج اجتماعي آن را در نظر نميگرفتند .آنها به س��ازمان مجهز و تبليغات وسيع خود بیش از
اندازه اتکا و باور داشتند و قدرت بسیج اجتماعی و اعتقادی طرف مقابل را که البته به شیوه و روش
دیگری بود نادیده گرفته و یا کم میانگاشتند.
دور دوم انتخابات مجلس اواس��ط ارديبهش��ت ماه  59به پايان رس��يد و مجاهدين از ورود به
مجلس محروم ماندند.
جن��گ روان��ی ـ تبلیغات��ی مجاهدی��ن و حکومت از صفح��ات نش��ریه مجاه��د و روزنامه
جمهوریاسالمی «ارگان حزبجمهوریاسالمی» فراتر رفته به مراسم نمازهایجمعه کشیده
ش��د و با حمالت نیروهای موس��وم به حزباهلل به مراکز مجاهدین و ضرب و جرح منجر به قتل
آنان در شهرهای مختلف تکمیلشد.
فهرس��ت قربانیان مجاهدین که با عب��اس عمانی در  5بهم��ن  58آغاز میش��ود روزبهروز
طوالنیتر شد.
حاکمیت نو پا که شاهد پیروزی بود و قدرت و نیز اقبال تودههای میلیونی را همزمان در آغوش
داشت؛ بیشتر دلنگران «حال» بود تا «آینده» ،از اینرو در میان آنان کمتر شاهد «نگاه تاریخی» و
«درازمدت» برای تحقق جامعهای باثبات ،آرام و پایدار بودیم .مشکل آنها مشکل روز و روزمرگی
بود؛ مشکلی که بهنظر میرسد بعد ازگذشت  30سال هنوز حل ناشده باقی مانده است.
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مجاهدین در روز  22خ��رداد  59با اجازه قبلي از وزارت كش��ور اعالم يك تجمع و س��خنراني
در استاديوم امجديه میکردند .مراس��م به مناسبت هشتمین سالگرد ش��هادت رضا رضايی بود.
عنوان سخنرانی «چه باید کرد؟» و سخنران مسعود رجوی بود .او تالش ميكرد پس از دو تجربه
انتخابات رياستجمهوري و انتخابات مجلس،آبي بر آتش بريزد و خطاب به علما ،روحانيون ،رجال
و شخصيتهاي سياسي سخنراني عاطفياي ايراد بكند و آنها را مورد خطاب قراردهد كه چه بايد
کرد؟ اين سخنراني در مقايسه با سخنراني «آينده انقالب» دانشگاه تهران كه بسيار تحريككننده
بود ،بسيار مثبت و تأثيرگذار بود .با این همه طي همين سخنراني گروههاي موسوم به حزباهلل به
مراسم حملهكردند .در این مراسم نوجوان ديگري بهنام مصطفي ذاكري كشتهشد.
در امجديه گفتمان رجوي ،قانوني بود .اين گفتمان قانوني است كه تأثير و تأسف وزيركشور را
نيز برميانگيزد .تعدادي از نمايندگان مجلس در تاريخ  28خرداد به ماجراي امجديه ميپردازند
و آنها هم خواستار كنترل و مهار نيروهاي خودسر و غيرقانوني ميشوند .به نظر میرسيد تحول
در سمتوسوي قانونگرايي و در واقع گفتمان قانوني و گفتمان آغاز شده است.
در این ایام رئیسجمهور بنیصدر بر سر تعیین نخس��توزیر و اعضای کابینه خود با مجلس
تحت کنترل «حزب جمهوریاسالمی» مشکل داشت .درکشاکش این درگیری نوار مذاکرات
پنهانی یکی از سران حزب جمهوری بهنام حسن آیت منتشرش��د .مجاهدین در تهیه این نوار و
رساندن آن به دست بنیصدر نقش داشتند.
به این ترتی��ب اختالفهاي بنیصدر با حزب جمهوریاس�لامی بر صورت مس��ائل موجود
افزوده شد.
مجاهدین با تمام قوا جانب رئیسجمهور را گرفتند .مواضع مشترک ،همکاری مشترک را هم
بهدنبال آورد .ورود مجاهدین به اختالف درونی حاکمیت (بنیصدر ـ حزب جمهوریاس�لامی)
بر حساس��یت نس��بت به آنها افزود .در ش��رايطيكه ماجراي امجديه ميرفت تأثيرگذار باشد،
افشاي نوار آيت ،افتراق و ش��کاف در رأس حاکمیت را برمال کرد .اين خط قرمز آيتاهلل خميني
بود كه هرگاه مس��ائل به چنين نقطهاي رس��يده ش��خص ًا وارد ميش��د و موضعگيري ميكرد؛
موضعگیریاي که به نفع حفظ نظام و نيروهاي تشكيلدهنده آن تمام ميشد .ماجراي نوار آيت،
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مطرحش��دن مس��ئله «چماقداري» و برهمزدن اجتماعات ،بر متني از ترس قديمي و سابقهدار
حاكميت كه پيش از اين اش��اره كردم ،موجب ش��د كه آی��تاهلل خمینی در چهارم تيرماه س��ال
 1359رسم ًا موضعگيري كند .آیتاهلل خميني در آن سخنراني نتيجهگيري ميكند كه هدف نه
چماقداری ،بلکه تضعيف روحانيت است .ميدانيم كه از نظر ايشان روحانیت نيروی حامل اسالم
است .ايشان هميشه اعالم كرد ه بود كه اس�لام بدون روحانيت وجود ندارد .مجاهدين بالفاصله
پس از اعالم نظر آيتاهلل خميني عقبنشيني کرده و ستادهايشان را تعطيل كردند .یک روز بعد
از سخنرانی آیتاهلل خميني در  5تير ماه  59دادستاني انقالب طی اطالعيهای بسياري از نشريات
ازجمله «نشریه مجاهد» را تعطیل کرد.
پنجماهبعد(آذر«)1359نشریهمجاهد»باناديدهگرفتنممنوعيتدادستانیمنتشرشد.درمرحله
جديد نوكتيزحملهمجاهدينعليهحزبجمهورياسالميودبیرکلآنآیتاهللبهشتيبود.
دراینهنگامحلوفصلمسئلهگروگانهایامریکاییهمبرمسائلومشکالتديگرافزودهبود.

بله ،مذاکرات برای حلوفصل مس��ئله گروگانهای امریکایی آغاز ش��ده ب��ود .در تاريخ دوم
ديماه  1359نشريه مجاهد در شماره  ،102پيامي از مسعود رجوي را بهعنوان سرمقاله منعكس
كرد .عنوان س��رمقاله «پيام برادر مجاهد مس��عود رجوي به خلق قهرمان ايران» بود .بالفاصله
پس از تيتر ،اين مطلب بهچشم ميخورد« :بايد بدون هيچ پردهپوشي و با صراحت تمام بهعنوان
نمايندهاي از نس��لي كه با خون و آتش خود درخت انقالب را بارور كرد به همه افراد و مقاماتي که
در هر مقام و منصب و لباس میخواهند مجدداً پاي جهانخواران را به اين ميهن بازكنند گوش��زد
كنم كه اگر به دادگاههاي الهي ـ اخروي باور ندارند مبادا دادگاههاي خروش��ان و بيامان خلق را
فراموش كنند .صریح ًا متذکر میشوم که تا وقتی یک مجاهد خلق در میهن ما وجود دارد ،امریکا
(((
نباید و نخواهد توانست که به این کشور بازگردد».
نقطهعطفي تازه در روابط مجاهدین خلق و جمهوریاسالمی رقم خورد .تندگويي و تندخويي از
سویی و حركات خشن و ضرب و شتم ،که به قتل هم انجامید از سوی دیگر ،بر بیاعتمادی متقابلی
 - 1مجموعه سرمقالههای نشریه مجاهد ،مهمترین موضعگیریهای سیاسی مجاهدین خلق ،ص ،348از انتشارات
سازمان مجاهدین خلق.
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که از سالها پیش وجود داشت افزود وخواه ناخواه تأثیري تشدیدکننده بر اختالفات داشت.
كشتهشدن مظلومانه عباس عماني ،موجهايی از تظاهرات مجاهدین را در پی داشت و باز هم
کشتهشدن تنی چند از هواداران و اعضای سازمان را بهدنبال آورد.
در گفتوگوه��ای بعدی به ادامه تح��والت تا مقطع  30خ��رداد و هفتتی��ر 1360خواهیم
پرداخت.

معادله «ترس» و «رقابت»
نبردیکه «پیروز» و «سرفراز» نداشت
در گفتوگوی پیش�ین اش�اره کردی�د ک�ه در آذرم�اه  59مذاکرات ب�رای حلوفصل مس�ئله
گروگانهای امریکایی آغاز ش�ده و اضافه کردید که مس�ئله گروگانهای امریکایی بر فهرست
مسائل و مشکالت میان حاکمیت و مجاهدین افزود .خوبست ماجرا از همان جا پی بگیریم.

سال  ، 1359س��ال ش��دت گرفتن درگيريها ،سال كش��ته و زخميش��دن هواداران ،سال
تحریک و تحریک متقابل و حمله سيس��تماتيك به سازمان مجاهدين اس��ت .سالي است كه
نشريه موسوم به «منافق» ظاهراً توس��ط گروههاي ناشناس منتشر ميشود ولي وقتي بهدنبال
سرنخ قضايا ميرويم ،پاي بخش��ي از حاكميت جمهورياس�لامي به ميان ميآيد .اين قضايا
سازمان مجاهدين را هم به واكنش واميدارد.
اش��اره کردم که درتاريخ  11آذر  ،59پنجماه پس از موضعگیری آی��تاهلل خمینی و تعطیلی
ستادها و نیز ممنوعیت نش��ریه مجاهد توسط دادس��تانی انقالب مرکز (اس��داهلل الجوردی)،
«نشریه مجاهد» ش��روع به انتش��ار مجددكرد (ش��ماره  )99و از طريق دكههاي خياباني و به
كمك «ميليشيا» در دسترس هواداران قرار ميگيرد.
ستادهاي «رس��مي» البته تعطيل ميشوند .س��تادهای رس��می و علنی مجاهدين ،حداقل
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مزيتي را كه براي حاكميت داشت اين بود كه مجاهدين به خاطر حفظ آن مالحظاتی را رعایت
میکردند و به شكلي پاسخگو بودند .كتابفروش��يها و ستادهاي رسمي که بستهشد ،دكههاي
خياباني به راهافتاد .به این ترتیب« ،سياس��ت» و «استراتژی» از آن حد متمرکز و پاسخگویش
هم تنزل پیدا کرد و تحتتأثیر حوادث و درگیریهای خیابانی قرار گرفت.
یکس��ال پیش از این در آذرماه  58مجاهدین به تقلید از «بسیج  20میلیونی» ،تشکیالتی
بهنام «میلیش��یا» یا چریک نیمهوقت بهراه انداخته بودند .آنها میگفتند «میلیشیا»« ،بازوي
انقالب» و «هس��ته اصلی ارت��ش مردمی» عليه تج��اوز خارج��ی و بویژه تج��اوز امپرياليزم

امریکاست( .اطالعیه سیاسی ـ نظامی شماره ) 23
مجاهدین اگرچه برای فرمان تأسیس بسیج20میلیونی آیتاهلل خمینی «پیام شکرگزاری»
میفرستادند و اطالعیهشان را با عنوان « سالم بر خلق ـ س�لام بر خمینی» آغاز میکردند)،(2
)(1

 - 1در اطالعیه سیاس��ی ـ نظامی ش��ماره  23مورخ  2آذر ،58ازجمله آمده اس��ت« :دامنزدن هر چه بیشتر به تبلیغات
و هیستری ضد ایرانی توس��ط امپریالیستهای امریکایی ،مس��دودنمودن ذخایر ارزی ،حرکت ناوگان جنگی امریکا از
فیلیپین به جانب ایران ،تهدید صریح مبنی بر دخالت نظامی در ایران... ،تمام ًا وضعیت فوقالعادهای را نشان میدهد که
نیازمند حداکثر هشیاری و آمادگی انقالبی در دفاع از میهن و انقالب است.
از آنجا که به هر حال نباید هیچ جنایت و عمل ضدبشری را از دشمنی اینچنین رذل و غدار ،بعید و غیرمنتظره دانست... ،
سازمان مجاهدین خلق ایران ،آمادهباش کامل افراد و هواداران خود را از هر حیث ضروری دانسته و دستور آن را دوروز
پیش(مقارن حرکت ناوگان امریکا و اولتیماتوم آنها) صادر کرده است.
ما امیدواریم تا بهعنوان یک س��ازمان کوچک انقالبی تحت فرماندهی عالی «امامخمینی» در خطوط ضد استعماری
از همهگونه مساعدت و همکاری برادران رزمنده ارتشی و پاس��داران برخوردار باشیم .همچنین به منظور وحدت عمل
و تمرکز فرماندهی ،کلیه افراد خود را در هر کجا که باشند موظف ساختهایم تا در مسیر پیکار مشترک ضد امپریالیستی
برحسب وظایف مکتبی خود که هرگونه خودبینی و تنگنظری گروهی را محکوم کرده است ،بیچون و چرا از برادران
پاسدارشان بر علیه امپریالیزم حمایت نموده و حرفشنوی داشته باشند»...
 - 2تیتر اطالعیه «شکرگزاری» مورخ  5آذر  58چنین است« :س�لام بر خلق ـ سالم بر خمینی شکرگزاری مجاهدین
خلق ایران به مناس��بت فرمان بسیج سیاس��ی ـ نظامی امامخمینی» و در آن ازجمله آمده اس��ت« :کلمات راهگشای
امامخمینی ،کلمات اسالمی و انقالبی و ضد استعماری اس��ت که پیوسته بر تارک مبارزات این میهن و این خلق خواهد
درخشید؛ کلماتیکه از این پس بایس��تی زبانزد خاص و عام و آویزه گوش زن و مرد ،خرد و کالن ،کرد و فارس و عموم
اقش��ار و طبقات خلق قهرمانمان باش��د . ...مجاهدین خلق ایران به ش��کرانه این موهبت عظیم خدایی و خلقی ،یعنی
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اما حاكميت جدید از «ميليش��يا» تصور ديگري دارد .برای آنان «ميليشيا» نيروي نظامي آينده
سازمان مجاهدین است.
پیش از این گفتم که كشتهشدن مظلومانه عباس عماني (بهمن  ،)58موجهايی از تظاهرات
مجاهدین و درپی آن باز هم کشتهشدن تنی چند از هواداران و اعضای سازمان را بهدنبال آورد.
سخنان رجوی در میتینگ دانشگاه تهران (بهمن  )58مبنی بر اینكه «وای به روزی که مشت
را با مش��ت و گلوله را با گلوله پاس��خ دهیم» نقطهعطفی در روابط می��ان مجاهدین و حکومت
جمهوری اسالمی است.
سخنان رجوی گرچه با این عبارت ادامه پیدا کرد که «امروزه ما در چنان شرایطی نیستیم»،
اما بالفاصله با عبارت بعدی که «آن روز البته خود شما پشیمان خواهید شد» تصویری از توان
مجاهدین را ارائه داد که ن��ه درآن ایام و نه بعده��ا هیچگاه واقعی نبود .آن س��خنان اما به نحو
غریب و تأس��فبرانگیزی همزمان ،هم خوش��ایند نیروهای جوان هوادار مجاهدین و اقش��ار
اجتماعی ناراضی از نظام جدید شد ،و هم خوشایند نیروهایی از درون حکومت! همان کسانیکه
خواستار درگیری هرچه زودتر و خش��نتر با مجاهدین بودند .گروه اخیر آن سخنان را دستاويز
قرار داد که؛ «ببينيد! اينها در تدارک مبارزه مسلحانه با جمهوریاسالمیاند».
فراموش نكنيم اينها همه در شرايطي است كه جامعه فاقد سنن دموكراتيك و زیرساختهای
الزمه آن ،تازه از استبدادی طوالنی رها ش��ده و نيروهايی به سرعت وارد صحنه اجتماع شدهاند.
جامعهای با نیروهای اجتماعی آزادش��ده ناش��ی از انفج��ار انقالب؛ جامعهای ب��ا خصلتهای
جمعگرایانه ش��رقی ( ،)Collectivistyدر فضای انق�لاب و نبرد اعتق��ادات و ایدئولوژیها ،جامعهای
جوان با چنان «شیفتگی» نس��بت به ایدئولوژی که در آن ش��عار معروف عصر روشنگري؛ یعنی
«من فکر میکنم پس هس��تم» به «من ایدئولوژی دارم پس هستم»؛ س��پس به «من حزب و
همان رمزهای مکتبی و مردمی پیروزی و وحدت که امامخمینی به مردم و جوانانش هدیه کرده اس��ت ،خاضعانهترین
تهنیتها را با وجد و شور بیپایان انقالبی به «امام» و «مردم» تقدیم میکند.
سازمان مجاهدین خلق ایران ،بار دیگر به شکرانه این موهبت ،عهد دیرین یکتاپرس��تانه خود با خدا و خلق را یادآوری
نموده و همچنان همه تفنگها را بهسوی امپریالیستهای خونآشام نشانه میرود»...
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سازمان دارم پس هستم» و سرانجام به «من رهبر دارم پس هستم» تبدیل میشود.
توجه داشته باشيم كه انقالب به سرعت و سهولت به پيروزي رس��يده و روحانيت كه انتظار
چنين پيروزي سريعي را نداش��ت خود را در رأس و در رهبري ميبيند ،ضمن آنكه تجربه سال
 54سازمان مجاهدين را هم پيش روي دارد .به این ترتیب است که معادله «ترس» و «رقابت»
بر هر دو طرف مستولی میشود.
با بلندش��دن زمزمه حلوفصل مس��ئله گروگانهای امریکایی ،موضوع دیگری بر تابلوی
صورت مسائل و مشکالت میان مجاهدین و حاکمیت جمهوریاسالمی افزوده شد.
یکسال و اندی پس ازگروگانگیری و در پایان استفادههایی که حاکمیت از آن موضوع کرد
(نظیر کنارزدن شرکا و خلع شعار نمودن رقبا و افزایش بسیج مردمی) جمهوریاسالمی درصدد
حلوفصل ماجرا برآمد (دی ماه .)59درست در چنین بزنگاهی مجاهدین درصدد تالفی بودند.
آنان میخواس��تند حکومت راوادار به پسدادن هر آنچه به گمان آنها در آن ماجرا كسب كرده
است کنند و خود متقاب ً
ال به جذب نیرو بپردازند.
رینگ حلوفصل
مجاهدین به ش��کلهاي گوناگون حکومت را که به نظر آنها در گوش��ه ِ
مسئله گروگانها گرفتار آمده بود ،مورد حمله قرار دادند.
در این مرحله نوک تیز حمله مجاهدین علیه حزب جمهوریاس�لامی و دبیرکل آن آیتاهلل
بهشتی بود.
سلسله مقاالتی باعنوان «ماجراهای پش��تپرده گروگانگیری» چاپ میشود و در آن دیگر
نه بهطور ضمنی ،بلکه صریح ًا دکتربهشتی را «واس��طه» و «رابط» و «مرتبط» با سیا ،پنتاگون
و رژیم سلطنتی معرفی میکند.
عناوین شماری از مقاالت نشریه از این قرار است:
•آیتاهلل دکتر بهشتی« :برگ برنده خوب( »...مجاهد ،شماره  7 ،107بهمن )57
•آقای بهش��تی متخصص بند و بس��ت با ش��یطان بزرگ و ش��رکا!! (مجاهد ،شماره ،109
23بهمن )59
•آقای بهش��تی! با گزارش ارتباطات خود زحم��ت مجاهدین را کم کنید! (مجاهد ،ش��ماره
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 111،7اسفند )59
اما مهمترین این مواضع پیامی از مس��عود رجوی اس��ت که بهعنوان س��رمقاله در نشریه به
چاپ رسید .عنوان سرمقاله این است :
«پيام برادر مجاهد مسعود رجوي به خلق قهرمان ايران»
بالفاصله پس از تيتر ،اين مطلب بهچش��م ميخورد« :بايس��تی بدون هيچ پردهپوش��ي و با
صراحت تمام بهعنوان نمايندهاي از نسلي كه با خون و آتش خود درخت انقالب را بارور كرد به
همه افراد و مقاماتي که در هر مقام و منصب و لباس میخواهن��د مجدداً پاي جهانخواران را به
اين ميهن بازكنند گوشزد كنم كه اگر به دادگاههاي الهي ـ اخروي باور ندارند مبادا دادگاههاي
خروشان و بيامان خلق را فراموش كنند ...صریح ًا متذکر میشوم که تا وقتی یک مجاهد خلق
در میهن ما وجود دارد ،امریکا نباید و نخواهد توانست که به این کشور بازگردد».
نظر به اهمی��ت موضوع و نیز جه��ت ثبت در تاریخ ،و مش��اهده س��رانجا ِم «جنگ قدرت»
بدون توج��ه به اص��ول و پرنس��یبها و بویژه مقایس��ه آن ب��ا وضعیت ام��روزی مجاهدین و
جمهوریاسالمی ،خوب است با هم بخشهای بیشتری از آن مقاله را مرور کنیم.
رجوی ابتدا با اش��اره به وقایع تاریخی کربال خود را در موضع امامحسین ،و طرف مقابل را در
موضع شریح قاضی ،شارح فتوای خروج امامحسین از دین قرار داده و مینویسد:
« ...امروز نیز همان ماجرای مس��تمر تاریخ��ی ،یعنی پیکار حق و باطل ،درکس��وت مبارزه
خلقهای تحت ستم جهان با امپریالیزم جهانی به سرکردگی امپریالیزم امریکا در دنیای کنونی
ما ادام��ه دارد؛ و اکنون میهن م��ا در یکی از دورانس��ازترین مراحل نب��رد رهاییبخش و ضد
امپریالیستی خود قرار گرفته است».
در ادامه پیام رجوی «کلمه نخس��تین انقالب» را «اس��تقالل و رهایی از تمام قیدوبندهای
امپریالیس��تی در س��ایه جمهوریاس�لامی» دانس��ته ،حداقل خواس��ته او محاکمه سمبلیک
گروگانهاس��ت .او مینویس��د« :آی��ا آقایان دس��تاندرکار ،اگر ه��م ریش��هکنی نهایی همه
پیوندهای اس��تعماری را از ما نمیپذیرفتن��د ،در رابطه با گروگانها علیرغم آن همه س��خنان
شداد ،غالظ و خط و نشان کشیدنهای قبلیش��ان ،نمیتوانستند الاقل از طریق یک محاکمه
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س��مبلیک هم که ش��ده امپریالیزم امریکا را به استناد این همه جنایات مس��تندش در ایران ،در
افکارعمومی جهانیان به محاکمه بکش��انند .بد نیست متذکر ش��وم که حتی حقوقدانان غربی
نیز که در تهران گرد آمدند ،جملگی ...معترف بودندکه به استناد همان مختصر اسناد ،امریکا از
جنایتکاران دادگاه نورنبرگ نیز محکوم کردنیتر است».
رجوی در م��ورد یک��ی از بندهای توافقنام��ه الجزایر بر س��ر آزادی گروگانها مینویس��د:
«جالبتر و مضحکتر ش��رط اول اس��ت که ما [مقصود جمهوریاس�لامی است] درخواست
کردهایم که امری��کا «توبه» کرده و قول ع��دم دخالت در امور ما را بدهد .راس��تی مطابق کدام
منطق و کدام دیدگاه میتوان از امریکا انتظار پایبندی به عهد و پیمان داش��ت؟ آخر در کجای
کتاب خدا و سیره انبیا و اولیا ،شیطان متعهد شده است که از ش��یطنت دست بردارد؟ اینجاست
که روشن میشود که دعاوی غلیظ به اصطالح ضد امپریالیستی ،میانتهی و بیمغز بوده است.
بنابراین بگذارید ازجانب مجاهدین خلق و همه انقالبیون راس��تین این میهن تأکید کنم که
هیچ اعتمادی به عهد و پیمان ش��یطان و رهروانش نیست... .از سوی دیگر سیاست کوتاهآمدن
در برابر فش��ارهای امریکا نیز به همینجا ختم نمیش��ود ،و در ادامه خود هر چه بیشتر در جهت
اهداف امریکا سیر خواهد کرد.
گروگانها آزاد میشوند ،اما این نحوه آزادکردن گروگانها ،زنگ خطر را برای تمام انقالبیون
و آزادیخواهان این کش��ور به صدا در میآورد ...چگون��ه میتوان تردید کرد ک��ه ...آنهاییکه
اینچنین به آزادکردن گروگانها تن دادهاند ،به تس��لیم و سازش با امپریالیزم تن نخواهند داد! در
اینجا باز هم با وظیفه سنگین و مسئولیت تاریخی نیروهای انقالبی مواجه میشویم....

علیهذا بایستی بدون هیچ پردهپوشی و با صراحت تمام ،بهعنوان نمایندهای از جانب نسلی که
با خون و آتش خود درخت انقالب را بارور ساخت ،قاطعانه به همه افراد و مقاماتی که در هر منصب
و لباس مجدداً پای جهانخوران را تحت هر بهانهای به این میهن باز کنند گوش��زد کنم که اگر به
دادگاههای اخروی الهی باور ندارند ،مبادا دادگاههای خروشان و بیامان خلق را فراموش کنند....

من باز هم صریح ًا متذکر میشوم که تا وقتی یک انقالبی و یک «مجاهد خلق» در میهن ما
وجود دارد ،امریکا نباید و نخواهد توانست که به این کشور بازگردد».
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پیام رجوی با این شعارها به پایان میرسد :سالم بر خلق ،سالم بر آزادی مرگ بر امپریالیزم
(((
امریکا؛ ننگ بر تسلیمطلبان و سازشکاران (مسعود رجوی  2دیماه .)1359
عالوه بر پیام رجوی ،س��ازمان مجاهدین نیز اطالعیهای صادر میکند باعنوان «مجاهدین
خلق ایران ضمن ابراز تأس��ف از نحوه برخورد به مس��ئله گروگانها نس��بت به هرگونه پیامد

سازشکارانه در رابطه با امریکا هشدار میدهند».
در این اطالعیه ازجمله چنین آمده است ...« :مجاهدین خلق ایران ضمن ابراز تأسف عمیق
خود از این نحوه برخورد با مس��ئله و اتخاذ مواضعی چنین ضعی��ف و متزلزل و دلخوشنمودن
به تعهدات و قول و قرارهای امپریالیس��تی یکبار دیگر تذکر میدهند که این عقبنش��ینی و
امتیازدادنها در برابر امپریالیس��م جهانخوار امریکا که بالطبع امپریالیستها را در اعمال فشار
و توطئهچینی علیه انقالب و مردم ما هر چ��ه تیزتر خواهد نمود ،نمیتوان��د زنگ خطر را برای
نیروهای انقالبی مملکت به صدا درنیاورد».
اطالعیه میافزاید« :هرگون��ه نزدیکی ،تجدید و برقراری رابطه ب��ا امریکای جهانخوار و به
هر عنوانی ...خیانت به خلق و خون ش��هدای ما تلقی شده و پیشاپیش از جانب ملت ما محکوم و
ممنوع می باشد».
اطالعیه مجاهدین چنین پایان مییابد...« :الزم اس��ت کلیه اس��ناد جاسوسخانه که مقادیر
زیادی از آن هنوز افشا نشده کام ً
ال و بدون هیچگونه پردهپوش��ی به اطالع مردم برسد .بدیهی
است که نیروهای انقالبی و مردم ستمکشیده و رنجدیده ما با تمام رگ و پوست خود ،امریکای
جهانخوار را دشمن اصلی خود شناختهاند و علیرغم تمام شعارها و ادعاهایی که صاحبان قدرت
و حاکمیت در پیش میگیرند لحظهای از مبارزه با این دش��من جنایتکار تا کسب پیروزی نهایی
و رهایی کامل از تمامی اشکال سلطه امپریالیسم فروگذار نخواهند بود.
مرگ بر امپریالیس��م جهانخوار امریکا  /ننگ بر تس��لیم طلبان و سازش��کاران ـ مجاهدین
خلق ایران ،بهمن ».1359
(((

 - 1نشریه مجاهد شماره ( 102دوم دیماه ( )1359تأكيد زير نوشتهها از من است).
 - 2به تاریخ اول بهمن ،مندرج در «نشریه مجاهد» شماره  ،107هفت بهمن .1359
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مسئله گروگانها هفتههای متوالی موضوع مقالهها و سرمقالههای نشریه مجاهد میشود.
مجاهدین در توجیه حمایتهای پیش��ین خود از عمل گروگانگی��ری و ...به توجیه دیگری
متوسل میشوند :سرمقاله مجاهد  7( 107بهمن  )59مینویس��د« :ما از همان ابتدا در رابطه با
اشغال جاسوسخانه و مسئله گروگانها یک سیاست دو مؤلفهای را دنبال کردهایم ...یک مؤلفه
این خطمش��ی ،عبارت بود از تعمیق و ارتقای مبارزه ضد امپریالیس��تی ...افشای چهره واقعی
امپریالیزم امریکا بهعنوان دشمن اصلی خلقمان و دش��وارکردن و حتیالمقدور بستن راههای
سازش با امریکا ...مؤلفه دیگر ،نش��اندادن عمق و اصالت دعاوی و شعارها و ماهیت نیروهای

مختلف برای تودههای مردم است».
تندگويي و تندخويي از س��ویی و حركات خشن و ضرب و شتم توس��ط گروههای ظاهراً بینام
و نش��ان اما س��ازمانیافته که به ضرب و جرح و نقص عضو و قتل هم انجامیده از س��وی دیگر بر
بیاعتمادی متقابلوجنگ قدرتی که از سالها پیش میان مجاهدین و حاکمیتوجود داشت افزود.
مقاالت و س��رمقالههای نش��ریه مجاهد از این زمان بسیار تهدیدآمیز میش��ود تا جاییکه
در انتهای سرمقاله مجاهد  9( 103دیماه  )59آیه  227از سوره ش��عراء که مجاهدین در زمان
مبارزه مس��لحانه با رژیم شاهنش��اهی در پای��ان اعالمیهها و اطالعیههای سیاس��ی ـ نظامی
ذین َظلَم ُوا
خویش میآوردند و تهدیدی آشکار به انتقامگیری است ،تکرار میشودَ « :و َس َیعلَم الَ َ
(((
اَی ُمنقَلب َین َقلِب ُون».
به این ترتی��ب نقطهعطفي تازه در رواب��ط مجاهدین خلق و جمهوریاس�لامی رقم خورد.
نزدیکی رقابتآمیز نسبی مجاهدین و حکومت شد در پایان
مسئله گروگانگیری که ابتدا باعث
ِ
(((

 - 1نشريه مجاهد شماره  ،107هفت بهمن  1359و نیز مجموعه سرمقالههای نشریه مجاهد از انتشارات مجاهدین خلق.
« - 2و سیعلمالذین ظلموا ای منقلب ینقلبون» (شعرا )227 :کلمه «منقلب» اسم مکان و یا مصدر میمی از «انقالب»
اس��ت .انقالب در زبان عربی به معنی بازگشت اس��ت .معنای جمله این اس��ت که کسانیکه س��تم کردهاند به زودی
خواهند فهمید که به چه بازگشتگاهیبرمیگردند .آن بازگش��تگاه همان آتش (جهنم) است .این آیه قبل از انقالب در
آخر اطالعیههای سیاسی ـ نظامی مجاهدین آورده میشد .یک نوع بدفهمی هم نسبت به آن وجود داشت که «منقلب
ینقلبون» به معنی واژگونی و زیرو زبرکردن مستفاد میشد.
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بر فهرست معضالت و مشکالت فیمابین افزوده شد .البته الزم است اشاره كنم كه این يكي از
روشهاي شناختهشده رجوي در آن ایام اس��ت؛ با توپ پر جلو ميآيد ،اگر طرف مقابل در برابر
او عقبنشيني كرد ايشان برنده شده و اگر عقبنش��يني نكرد سعي ميكند كمي بعد تيزي اين
حمله را بگيرد و موضعگيري را به اصطالح آن روزگار گِرد كند.
آيا اين روش در عمل موفقيتآميز بود؟

لنینی «وحدت در عین تضاد» اس��ت که ابتدای قرن بیستم توسط او در مبارزه
اين تاکتیک ِ
سیاسی و ایدئولوژیک با گروهها و احزاب آن موقع روس��یه بهکار گرفته شد و ظاهراً هم کارايی
داشت .این تاکتیک اما  70س��ال بعد ،در ش��رايطیکه تقریب ًا مواضع و توان تمام گروهها برای
دیگران روشن اس��ت و از قضا بهخاطر زخمهای پیشین نس��بت به چنین شیوههايی حساسیت
هم وجود دارد ،فاقد کارايی است.
عالوه بر این نقطهضعف اساس��ی این تاکتیک این اس��ت كه بر اثر تندی و تي��زي اوليه ،زخم
ناشي از آن ،خواه به صورت ترس و یا رقابت ،در خاطره و ذهن نيروي مقابل باقي ميماند .بنابراین
هر چند كه ش��ما بالفاصله س��عي در تعديل بكنيد و فرض ًا بگوييد «در خطوط ضدامپرياليس��تي
سربازان امامخميني هستيم و حاضريم جاننثاري كنيم» جناح سنتي و محافظهكار مقابل تيزي
موضعگيري اوليه را بزرگنمايي ميكند و از آن بهره مورد نظر خود را ميبرد.
اين اس��ت كه ش��ما ميبيني��د درحالیک��ه مجاهدین زير ضربوش��تم نيروهاي موس��وم
به حزباهلل هس��تند و كش��ته و زخمي بس��يار هم دادهاند ،رجوی ،نيروهاي��ی از حاكميت را به
«دادگاههاي خروش��ان و بيامان خلق» تهدي��د ميكند .گرچه ممکن اس��ت کمی بعد دعوت
به آرامش کند ،اما منحني تضاده��اي مجاهدين با حاكميت يك قوس صع��ودي را طي كرده
كه حتی با موضعگيريه��اي آرامكننده بعدي نیز هيچگاه به نقط��ه اول بازنمیگردد .عين اين
داس��تان در وجه حاكميت نيز وج��ود دارد .آنها ه��م در هريك از گامهای خود برای بس��تن و
محدودکردن مجاهدین ،به نقطهاي از درگيري و تعارض ميرسند كه بازگشت به مدار و موضع
پیشینشان اگر نگویيم غیرممکن ولی بسیار مشکل است.
در همین ایام ،سلسله مصاحبههای نشریه مجاهد با مسعود رجوی هم منتشر شد.
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بله ،در  16بهمن « ،1359نشريه مجاهد» سلس��له مصاحبههایی با مسعود رجوی را به چاپ
رساند باعنوان «درباره سیاستها و نیروهای مختلف سیاسی» .اين مصاحبهها در  7بخش ،هر
هفته به بررسی مواضع سیاسی یک گروه ،از منظر و دید مجاهدین خلق میپرداخت.
اولین گفتوگو ،نقد دولت بازرگان و نهضتآزادي است .سپس حزبتوده و فداییان اكثريت
بخصوص سياست نزديكي آنها به نیروهای موسوم به خط امام نقد میشود.
در س��ومین مصاحبه رجوي ميگوي��د« :كدام حاكم ضدش��رع و كدام دادس��تان ضدخلق
ميتواند از مب��ارزه مردم جلوگي��ري كند ...حاكم ضدش��رع آبادان در بحبوح��ه فداكاريهاي
مجاهدين در جبهه خلق عليه تجاوز عراق ،دستور دس��تگيري هواداران و اعضاي مجاهدين را
در جبههها ميدهد».
اي��ن ديگراز ن��وع اعتراض س��ال  58نيس��ت و رن��گ و بوي ديگ��ري دارد؛ رن��گ و بوي
انقالبيگري پيش از انقالب .در چهارمین گفتوگو (7اس��فند  )1359رج��وي بحث ارتجاع ـ
ليبراليزم را مطرح کرده و میگوید« :ارتجاع تهديد اصلي است».
او ويژگيهاي ارتجاع را هم «ضد مبارزه مسلحانه ،ضد نيروهاي انقالبي (ماركسيستها) و
ضد مجاهد» دانسته و ميگويد اينها دارند ماهيت خود را بروز ميدهند.
ج درگيريه�اي مجاهدي�ن ب�ا حزبجمهورياسلامي و دبي�ركل آن ،اختلاف اولی�ن
در او 
رئیسجمهور (بنیصدر) با مجلس و قوهقضايیه تحت کنترل حزب جمهوریاسالمی تشدید شده
و ماجرای سخنراني  14اسفند  59و سخنرانی آقاي بنيصدر در دانشگاه تهران هم پیش آمد.

مجاهدین پیش از این بهطور غیررس��می و غیرعلنی از آقای بنیصدر حمایت میکردند (در
بحث «ارتجاع و لیبرالیزم» مجاهدین تهدید اصلی را ارتجاع میدانستند) .مجاهدین در مراسم
 14اس��فند  59و بعد از آن بهطور جدي به حمای��ت رئیسجمهور فاقد تش��کیالت و فاقد توان
سازماندهی برخاستند .در نوار سخنان حسن آيت هم به روشني گفته شده بود كه رئیسجمهور
هيچكاره است و حداكثر ميتواند در مراسم تشريفاتي حضور داش��ته باشد .اين خطي است كه
آيت در حزبجمهورياس�لامي پيش ميبرد .در مقابل س��ازمان مجاهدي��ن بدنه و نيروهاي
تشكيالتياش را در خدمت دفاع از رئيسجمهور قرار داد و در مبارزه عليه آنچه انحصارطلبي و
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چماقداري خوانده ميشد نوعي نزديكي بين آنها بهوجودآمد .به این ترتیب از دید مجاهدین
و حاکمیت ،اولین رئیس جمهور منتخب نظام خود به صف اپوزیسیون پیوست .البته بنیصدر بر
این گمان بود که ارتش و مجاهدین به او و «بیان» او پیوستهاند.
 14اسفند  59بنيصدر در دانش��گاه تهران سخنرانی داشت .حزباهلل تالش داشت مراسم را
برهم بزند .مجاهدین با «میلیشيا» به کمک رئیسجمهور فاق ِد تشکیالت رفته نیروهای خود را
در خدمت دفاع از رئیسجمهور میگذارند .تضاد مجاهدين با حاكميت باز هم تشدید ميشود .از
اين مقطع به بعد مجاهدين بهطور جدياز بنيصدر حمایت میکنند.
حزب جمهوریاسالمی در ماجرای  14اسفند احس��اسكرد كه رودست خورده و بازي را در
يك مرحله باخته است .نظام ،اولین رئيسجمهور منتخب خود را در صف اپوزيسيون دید و همه
را از چشم مجاهدین .از دید حاکمیت رهبری واقعی اپوزیسیون نه در دست رئیسجمهور که در
دست مجاهدین خلق است ،نظری که چندان هم بیراه نبود.
حزب حاکم باعث نزديك��ي مجاهدين و بنيصدر ش��د و در  14اس��فند «خلع ي��د از حزب
انحصارطلب حاكم نخستین قدم اساسی در راه نجات» شعار مجاهدين شد .دقت كنيد ،صحبت
از خلع يد اس��ت .اگر اين شعار يك نوع مقايس��ه با داس��تان خلع يد در جريان مليشدن صنعت
نفت تلقي ش��ود ميبينيم كه اشتباه فاحش��ي به لحاظ پايگاهها و س��اختار مقايسهاي خلع يد از
ش��ركت نفت ايران و انگلي��س در دوران مصدق تا خلع ي��د از حزب انحصارگ��ر حاكم رخ داده
است .مجاهدين در ماجراي  14اس��فند تهاجم نميكنند ،ولي از تهاجم به رئيسجمهور شدیداً
جلوگیری ميكنند و بازوي اجرايي و تشكيالتي او ميشوند .
خاطرتان هست كه مراسم  14اس��فند  1359به يك «جريان» تبديل شد و كميته تحقيق و
بررسي تشكيل گرديد .پيش از آن هم ،پس از جريان امجديه ،كميته «بررسي شایعه شكنجه»
تش��كيل ش��ده بود ،ولي هيچكدام از اين كميتهها به نتيجه نميرس��ند .در تاريخ  18اس��فند،
مجاهدين نامه تندي به آقاي هاشمي رفسنجاني نوشته و او را مورد خطاب قرار دادند.
در پایان سال  ،1359مجاهدين موفق شدهاند خود را بهعنوان سخنگو و نماینده اپوزيسيون
معرفي كنند .نشریه مجاهد (ش��ماره  )107با دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات
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کردس��تان ایران مصاحبه میکند؛ کاری که در عرف سیاس��ی آن ایام یک نوع تابوشکنی و به
اصطالح امروزیها عبور از خط قرمز است.
سال  59سال تش��ديد تضادها و درگيريها بود .مجاهدين در اين س��ال بیش از  10کشته و
صدهانفر زخمي و مجروح دادند .كتابفروش��يها و ستادهايشان تعطيلش��د ،اما در عین حال
هم مشروعيت حاكميت و هم شخصیت آیتاهلل بهش��تی را بهعنوان امین آیتاهلل خمینی و نفر
اصلی و تعیینکننده پس از ایش��ان ،در مجموعه معادالت سیاس��ی روز به چالش کشیده و زیر
سؤال بردهاند.
به نظر میرس�د منحنی رش�د تضاده�ای مجاهدین ب�ا حاکمیت در س�ال  60باز هم قوس�ی
صعودی دارد.

بله ،نشريه مجاهد كه مدتها زير فشار بود ،تحتتأثیر پتانس��یل اجتماعیِ آزادشده ناشی از
اختالف بنیصدر با حزب جمهوریاسالمی (ش��کاف در باال) به فاصله كوتاه دوباره بهسرعت
رش��د ميكند .در س��ال  ،60نش��ریه مجاهد ابتدا هفتهای دو بار ،سه بار و س��رانجام بهصورت
روزانه منتشر میش��ود .تیراژ باورنکردنی  450هزاز نس��خه در روز در شرایطی است که مطابق
آماری که توسط بخش مطبوعات «وزارت ارشاد» بهدست ما میرسید ،تیراژ سایر نشریات اگر
حافظهام یاری کند از این قرار بود:
1ـ «انقالب اس�لامی» به صاحب امتیازی بنیص��در ،در اوج روزهای درگیری و نوش��تن
مجموعه مقالههای «روزها بر رئیسجمهور چگونه میگذرد؟»  90تا  120هزار نسخه.
2ـ «جمهوریاسالمی»  35تا  45هزار نسخه در روز.
3ـ «رسالت» به صاحب امتیازی آذری قمی ،که بیش��تر سخنگوی روحانیت سنتی و جریان
مؤتلفه بود 15 ،تا  20هزار نسخه.
4ـ «آزادگان» کمتر از  10هزار نسخه.
5ـ «امت» هفتهنامه ،جنبش مس��لمانان مبارز (به رهبری دکتر حبی��باهلل پیمان)  10تا 15
هزار نسخه در هفته .
من عالوه بر مسئولیت در تحریریه نشریه ،مسئول تعیین تیراژ چاپ هم بودم .بیشتر اوقات
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نیمههای شب و یا صبح زود در چاپخانه (واقع در جاده آبعلی) بودم .به دو منظور:
1ـ نوشتن و جابهجایی مطالب در صورت وقوع حادثهای ویژه و غیرمنتظره.
2ـ تعیین تیراژ با هماهنگی بخش اجتماعی.
بپردازیم به وقایع سرنوشتساز سال.60

هفتم ارديبهش��ت  ،60در اعتراض به کشتهش��دن هواداران س��ازمان در قائمشهر (فاطمه
رحیمی و س��میه نقرهخواجا) ،مجاهدين بدون اطالع قبلي و با كمك نيرو و تجربه تشكيالتي،
يك راهپيمايي را سازماندهي ميكنند كه به «راهپيمايي مادران» معروف ميشود.
اين راهپيمايي از میدان فلسطین شروع و به منزل آيتاهللطالقاني ختمشد .در اين تظاهرات
نيروي عاطفي ـ اجتماعي مجاهدین (مادران) كه امكان مانور بيشتري دارند وارد صحنه شد.
به ادعاي سازمان مجاهدین 150هزار نفر در اين تظاهرات شركتكردند .منهای درصدي
اغراق بايد اعتراف كرد كه جمعيت زيادی به تظاهرات پیوس��تند .مادر رضاييها سخنران اين
مراسم بود .مادر معصومه ش��ادمانی (کبیری) قطعنامه راهپیمایی را قرائت کرد .نوک تیز حمله
متوجه دادس��تانی انقالب است .این تظاهرات هم به خشونت کش��یده میشود و طی آن دو نفر
دیگر از هواداران مجاهدین بهنامهای ودود پیراهنی و خلیل اجاقی کشته شدند.چند ده نفر هم
زخمی شدند.
مجاهدین از طريق تظاهرات مادران به حاكميت نش��ان دادند كه م��ا ،هم نيرو و هم قدرت
بسيج داريم.
از قضا به س��بكي به مقابله با حاكميت ميروند كه اين سبك را خود حاكميت جديد در مقابله
با س��رنگوني نظام پيش��ين بهكار برده و هنوز خاطره راهپيماييها و تظاهرات دوران انقالب در
اذهان است و از اين نظر نقطهضعفي براي حاكميت بهشمار ميرود.
يك روز پس از راهپيمايي مادران ،رجوی طی پيامي از يكس��و قدرتنمايي كرد و از سوي
ديگر به آرامش دعوت کرد .درپیام رجوي آمده اس��ت« :من ضمن سپاس��گزاری از همدردی
و اس��تقبال تمام هموطنان ...از تمامی ش��ما اس��تدعای آرامش و بردباری توحیدی و انقالبی
میکنم ».پیام چنین ادام��ه مییابد« :الزم به یادآوری نیس��ت که پس از ابراز حس��ن نیت ما،
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چنانچه باز هم مقامات مسئول به بهانههای مختلف بر خواستهای عادالنه ما صحه نگذاشته
و از چماقداری ،شکنجه و کشتار ممانعت نکنند ...این را دیگر انقالب ایران تحمل نخواهد کرد
و آنگاه بر فرزندان راستین انقالب و تمامی اقشار خلق است که دست در دست یکدیگر با همان
اتفاق پیشین در برابر پایمالشدن حقوق اساسی خود ...مقاومت کنند».
در همین روز اطالعیه دیگری با امضای «مجاهدین خلق ایران» نوشت« :مجاهدین خلق
ایران درصورت ادامه این تجاوزات و در قبال ادامه سرکوب و کش��تار قادر به جلوگیری از ابراز
واکنش اعتراضی مردم و نیروهای هوادار خود نخواهد بود».
رجوی در پیام خود از «موضع انقالب ایران» و اينكه نماینده «نس��ل انقالب» اس��ت سخن
گفت و افزود« :اگر جلوي گروههاي س��ركوب و فش��ار را نگيريد اين را ديگر انقالب ايران تحمل
نخواهد كرد ».رجوی در این پیام اينبار از موضع گروه سياسي خاص حرف نميزند ،بلکه از موضع
انقالب ايران صحبت کرده و ميگويد« :بر فرزندان راستين انقالب است كه با همان اتفاق نظر ـ
مقصود اتفاق نظري كه عليه حكومت شاه بهوجود آمد ـ عليه سركوبگريها مقاومت كنند».
تظاهرات مادران در هفتم و پيام مسعود رجوي در هشتم ارديبهشت ،دوسوي سياستی واحد
بود که در پرسشهای پیشین بدان اشاره کردم.
تظاهرات م��ادران به تحوالت ش��تاب دماف��زون داد ،بخصوصکه پروژه ح��ذف بنیصدر
از ریاس��تجمهوری هم ،حداق��ل در مدارهایی کلید خورده ب��ود و در صورت اس��تمرار چنین
تظاهراتی حذف او به سادگی امکانپذیر نبود.
باقی قضایا از این قرار است:
•در تاريخ  10ارديبهشت  1360آیتاهلل خميني طی سخنانی نسبت به این تظاهرات واکنش
نش��ان داد و گفت« :اگر اينها به ملت برگردند براي خودشان هم صالح اس��ت و اگر ادامه به این
بدهند يك روز است كه پشیمانی دیگر س��ودی ندارد و آن روزی اس��ت که به ملت تكليف شود،
تكليف شرعي الهی به مقابله با اینها وتکلیف آخری نسبت به اینها تعیین شود ....پس صالح شما
و صالح ملت شما و صالح همه اين است كه اسلحه را به زمين بگذاريد واز این شیطنتها دست
بردارید و به آغوش ملت برگرديد و مثل س��ایر برادران ما همراه با آنها ب��ه زندگی خودتان ادامه
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دهید ...بیدار باشیدکه نیاید آن روزی که به ملت ما تکلیف معلوم بشود که با شماها چه بکنند»...
• 12اردیبهشت ،دو روز پس از این سخنان ،سازمان مجاهدين نامه سرگشادهای به آیتاهلل
خميني نوش��ت .در اين نامه اعالم ش��د که« :ما گلولهاي عليه هيچكس اال تجاوزگران عراقي
ش��ليك نكردهايم ».س��پس افزودند که «بيگمان حضرتعالي هرگاه ص�لاح و مقتضي بدانيد
تکلیف نهايی را مقرر خواهید فرمود ،لیکن به عرض میرس��انیم تا آنجا که به ما مربوط اس��ت
از جنگ و دع��وا و اختالفات داخلی اس��تقبال نکرده و نمیکنی��م و تا آنجا ک��ه انضباط آهنین
تشکیالتی ما کش��ش داش��ته باش��د تالش خواهیم نمود که همچون گذش��ته به بهای جان
خواهران و برادرانمان تا وقتی راههای مس��المتآمیز مطلق ًا مس��دود نشده و بهاصطالح حجت
تمام نگردیده است از عکسالعملهای خش��ونتبار و قهرآمیز بپرهیزیم ...از این حیث در برابر
«تکلیفی» که گوشزد فرمودید چه چارهای جز نوشتن و تقدیم وصیتنامهها باقی میماند؟»
این نامه گرچه بسيار محترمانه اس��ت ،ولي فحوای آن چنین اس��ت که ما را از اعالم تعيين
تكليف نترس��انيد .این یک نوع تنظیم رابطه جدید با آیتاهلل خمینی اس��ت .نام��ه اما در پایان
بيانی قانوني دارد«:شما که پیوسته بهرغم نقاهت جس��می با گروهها و جماعت و افراد مختلف
بهطور روزمره دیدار و مالقات دارید ،اکنون اگر س��وءتعبیر نشود ما و كليه هوادارانمان در تهران
نیز که قشری از اقشار ملت هس��تیم بدینوس��یله تقاضا میکنیم تا برای بیان مواضع و تشریح
اوضاع و عرض شکایت و اثبات مطالب فوقالذکر بدون هیچگونه تظاهر و در نهایت آرامش به
حضورتان برس��یم .به گمان ما این میتواند یک رویداد مهم تاریخی محسوب شده و انشاءاهلل
سرآغاز بس��یاری تدابیر و تفاهمات ملی ...و حتی زمینهس��از اتحاد عمومی سراسری برای رفع
)(2
کاملالعیار تجاوز حکام دیکتاتور و جاهطلب بعثی ...باشد».
درس��ت روزیكه اطالعيه س��ازمان مجاهدين منتش��رش��د ،مهندس بازرگان در روزنامه
«ميزان» طی س��رمقالهای بهنام «فرزندان عزی��ز مجاهد و مكتبيام» نوش��ت« :ميخواهيد
مملكت ،ملت و دولت را وجهالمصالحه خواستهها و س��تيزههاي خود نماييد ».او سپس دعوت
)(1

 - 1روزنامه کیهان 12 ،اردیبهشت .1360
 - 2نشريه مجاهد شماره  17 ،119اردیبهشت .1360
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به مصالحهكرد ،اما ندای خیرخواهانه او در هیاهوی تمامیتخواهی و افراطیگری به گوشها
نرسید ،شاید هم دیگر دیر شده بود.
• 9روز بعد در  21اردیبهش��ت ،آیتاهلل خمینی در اجتماع روحانيون آذربايجان كه به ديدن
ايشان رفته بودند ،سخنراني ميكند .ایشان در پاسخ به نامه  12ارديبهشت مجاهدين میگوید:
«مادامیکه ش��ما تفنگها را در مقابل ملت کش��یدهاید ،یعنی در مقابل اس�لام با اسلحه قیام
کردهاید نمیتوانیم صحبت کنیم و نمیتوانیم مجلس��ی با هم داشته باش��یم .شما اسلحهها را
زمین بگذارید و به دامن اس�لام برگردید ...فقط گفتن به اینکه ما حاضریم و در آن نوش��تهای
که نوش��تهاید در عین حالیکه اظهار مظلومیت زیاد کردهاید لکن باز ناش��یگری کردید و ما را
تهدید به قیام مسلحانه کردید .ما چطور با کسانیکه قیام مسلحانه ضد اسالم میخواهند بکنند
میتوانیم تفاهم داشته باشیم .شما این مطلب و این رویه را ترک کنید و اسلحهها را تسلیم کنید
و اگر میگويید ما ب��ه قانون در عین حالی که رأی ندادهایم ،لکن س��ر به او میس��پاریم و قبول
داریم آن را .با قانون شما عمل کنید و قیام مس��لحانه که ضد قانون است و دارای اسلحه که ضد
قوانین کش��ور اس��ت به اینها عمل کنید ما هم با شما بهتر از آنطوری که ش��ما بخواهید عمل
میکنیم ...من هم که یک طلبه هس��تم با ش��ما حاضرم که در یک جلس��ه ،نه در یک جلسه در
دهها جلسه با شما بنش��ینم و صحبت کنم .لکن من چه کنم که شما اسلحه را در دست گرفتهاید
و میخواهید ما را گول بزنید ...ش��ما االن میبینید ک��ه بعضی احزابی که انحرافی هس��تند ما
آنها را جزو مس��لمین هم حس��اب نمیکنیم معذالک چون بنای قیام مس��لحانه ندارند و فقط
صحبتهای سیاس��ی دارند آزادند هم نش��ریه دارند بهطور آزاد ...من اگر در هزار احتمال یک
احتمال میدادم که شما دست بردارید آن کارهايی که میخواهید انجام دهید حاضر بودم که با
شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم الزم هم نبود شما پیش من بیايید»...
به نظر من این پاسخ علیرغم کاستیهای آن ،آخرين فرصت تاريخي براي حل غيرمسلحانه
و غیرخش��ن تضادهاي درون جامعه ايران بود و مگر سیاست علم ممکنات نیست .پاسخ آيتاهلل
خميني گرچه نكاتي دارد ،اما يك فرصت تاريخي است كه اگر درايت و بخصوص تجربه سياسي
در مجاهدين وجود داشت ،ميتوانستند از آن حداكثر استفاده را بكنند.
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اين يك واقعيت بود كه مجاهدين اس��لحه داش��تند ،اما در عين حال اين هم واقعيت بود كه
مجاهدين تا آن زمان و كمي پس از آن هم ،هرگز از اسلحه خود استفاده نكرده بودند.
موضوع اسلحه داشتن مجاهدين به روزهاي اول انقالب برميگشت؛ روزهاييكه پادگانها
تسخیر شده بود و اسلحه در دست همه مردم بود .بهعنوان بیان یک واقعیت تاریخی باید اشاره
کنم که از انقالب  22بهمن  1357تا 30خرداد  1360و دقیقت��ر بگویم تا  7تیر  ،60مجاهدين
علیرغم کشته و زخمیهای فراوان ،هيچگونه برخورد مسلحانهاي با حاكميت نداشتند.
شخص ًا فكر ميكنم (البته امروزه) يكي از بهترين و درس��تترين تاكتيكها در آن ايام اين
بود كه سازمان مجاهدين تمامي انباركهاي اسلحه خودش را هركجا كه هست تخليه كند و با
يك جمله بسيار ساده اعالم كند «بفرماييد اين اسلحههاي ما» و «این هم خواستههای قانونی
و برحق ما» .در آن صورت بهسادگی روزهای بعد نمیش��د دهها نفر را به چوبه تیرباران بست.
ش��اید و گاه فکر میکنم مطمئنا ،باز هم بگیر و ببند و ضرب و ش��تم و قتل اعضا و هواداران در
اینجا و آنجا بهوقوع میپیوس��ت ،اما مطمئن ًا از تیربارانهای فوری دستهجمعی و لحظهای و از
مبارزه مسلحانه و از ضایعات عظیم آن در هر دو سوی جلوگیری میشد ،اما متأسفانه اين اتفاق
بهوقوع نپیوست.
•مجاهدین با چند روز تأخیر در  25اردیبهش��ت جواب میدهند ،اما نه مس��تقیم ًا به آیتاهلل،
بلکه خطاب ب��ه بنیصدر با عناوینی نظیر «ریاس��تجمهوری» و «عالیترین مقام رس��می»،
«مسئول اجرای قانوناساسی» و «فرماندهی کل قوا».
در نامه مفصل مجاهدین موارد زیر آمده است:
1ـ دستداشتن در غارت اموال مردم و آمادگی قیام مسلحانه را تکذیب میکنند.
2ـ به مواد قانونی اختیارات رئیسجمهور اشاره میکنند.
3ـ «اقدامکننده مسلحانه علیه اقشار مردم را انحصارطلبان» میدانند.
4ـ از رئیسجمهور میخواهند به مسئولیت قانونی خود عمل کرده ،ترتیب مناظره تلویزیونی
در مورد اسلحهکشیدن مجاهدین روی مردم و آمادگی آنها برای قیام مسلحانه را بدهد.
 5ـ به ضرورت مسلحبودن مردم در مقابل تهاجمات خارجی میپردازند.
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6ـ به نقل قول از قرآن ،رس��الهها و حتی نوش��تهها و فتاوی آیتاهلل خمینی (تحریرالوسیله)
درخصوص حکم شرعی نگهداری سالح و انفال و غنائم جنگی و از جمله سالح میپردازند!
7ـ به خلع سالح مجاهدان مشروطه و اینکه توطئه وزیر مختار انگلیس بود اشاره میکنند.
8ـ بندهای بسیاری از قانوناساسی راکه معطل و اجرا نشده مانده ذکر میکنند.
9ـ از بنیصدر میخواهند تا در رابطه با بازگش��ت س��گهای زنجیری امپریالیس��م و نظاير
ازهاری به ای��ن آبوخاک به عرض مق��ام رهبری ای��ن توضیح ضروری و نظ��ر مجاهدین را
برساندکه «امپریالیس��تها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!» مگر آنکه از روی اجساد میلیونها
مجاهد خلق و هوادارانشان در سراسر کشور بگذرند».
10ـ بعد از ش��اخه به ش��اخه پریدنهای بس��یار  ،مجاهدین باالخره اینگونه موضعگیری
میکنند «آقای رئیسجمهور و فرمانده کل قوا! اگر نظر رهبری کش��ور بر خلع س�لاح ماست
و آغاز ب��ه درماننمودن همه نابس��امانیها را از این نقطه صالح میدانند ،س��ازمان مجاهدین
خلق ایران ب��ا حفظ نقطهنظره��ای عقیدتی و سیاس��ی خود و ت��ذکار مجدد مس��ئولیتهای
تاریخی حضرت آیتاهلل خمینی نظر ایش��ان را گردن میگذارد مشروط بر اینکه شما بهعنوان
عالیترین مقام رس��می ،اج��رای تمامعیار و همهجانب��ه قانون را که برعهده شماس��ت ،عم ً
ال
تضمین و اعالم نمايید( .تأکیدها از خود اطالعیه است)
بدینترتی�ب ماج�رای مجاهدین به ع�زل و یا ع�دم ع�زل بنیص�در از فرمانده�ی کلقوا و
ریاستجمهوری مشروط شد.

بله ،ب��ه خود رئیسجمه��ور اجازه حض��ور در تلویزی��ون نمیدهن��د آنگاه مجاهدی��ن از او
میخواهند برای آنها مناظره تلویزیونی ترتیب دهد.
بنیصدر در حال عزلشدن است و از او میخواهند که «تضمین عملی» به آنها بدهد.
مجاهدیندر 25ارديبهشت باردیگربههاشميرفسنجاني،رئیسوقتمجلسنامهمينويسند.
آنها بعد ازآنکه با رهبري و با رأس حاكميت وارد گفتوگو شدند ،اطالعيه  12ارديبهشت را دادند و
پاسخ 21ارديبهشتراگرفتند.تنزلدادنسطحگفتوگوبهنيروهايپايينتر اشتباهبود.
حزبجمهوری اس�لامیکه با ح��ذف بنیصدر قصد یکدس��تکردن حاکمیت را داش��ت
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از گرهخ��وردن ماج��رای بنیص��در ب��ا مجاهدین اس��تقبال کرد .اي��ن حزب رؤیای ش��یرین
یکدستش��دن و به گمان خود رهايی از مش��کالت دس��ت و پاگیر را در یک قدمی میدید ،از
اينرو بعد از بنیصدر که حذف او چندان مشکل نبود عزم به حذف مجاهدین گرفت.
در آن ايام سازمان گرفتارچند اشتباه محاسبه شد:
1ـ تحليل غلط از ش��رايط كه گويا س��ازمان تودهاي شده است( .ش��اخص :تیراژ نزدیک به
نیممیلیونی نشریه مجاهد)
2ـ گسترش و متورمشدن تشکیالت در سراسرکشور
3ـ توهم تودهایشدن همراه با متورمشدن تش��کیالت بر بار رسالت تاریخی و ایدئولوژیکی
(که پیش از آن نیز وجود داش��ت)افزود ،درنتیجه مبارزه از علم ممکناتب��ودن به «نبرد نهايی
میان حق و باطل» ،میان «ذلت و شهادت» تبدیلشد.
4ـ قیاسهای صوری و بدون توجه به ش��رايط «مش��خص تاریخی» آغازش��د .نظیر واقعه
عاش��ورا ،و يا مقایس��ه مصدق و حزبتوده در  28مرداد  32با آن روزها و بنیصدر و خودشان و
حزبجمهوری اسالمی.
5ـ در تفکر ایدئولوژیزهشده ،بدنه و نیروهای تش��کیالتی را بهجای اقشار و طبقات اجتماعی
حامالن تاریخ تصور میکند.
6ـ گزارشهای تش��کیالتی ،ناخواس��ته آنگونه که رهبری مایل اس��ت نوش��ته و تنظیم
ش��د .چنان گزارشهايی از پایگاه گس��ترده متحدان سیاس��ی ،از پایگاه تودهای س��ازمان و از
ناتوانی نیروهای حاکمی��ت در مقابله با تش��کیالت انقالبی خبر میداد( .نق��ش ایدئولوژی در
نادیدهگرفتن و یا کوچکشمردن مشکالت واقعی)
7ـ کمبه��ادادن به نیروهای حاکمی��ت ،کمبهادادن ب��ه نقش مرجعیت مذهبی و سیاس��ی
متمرکز در آیتاهلل خمینی و بخصوص روحیات شخصی ایشان.
8ـ غلبه شور و احساس و رؤیا بر «خرد سیاسی»  ...ناشی از کمتجربگی سیاسی.
معروف اس��ت که میگویند در شرایط توازن قوا جنگ نمیش��ود .جنگها معمو ً
ال وقتی
ش��روع میش��وند که یک یا هر دو طرف مخاصمه فکر کند که میتوان��د آن دیگری را به
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سهولت از بین برده و هضم کند.
مجاهدين به خاطر شركت نظري و پیشتازی عملي در امر مبارزه مسلحانه و انقالب ،خود را
صاحب صالحيت و در مواردي صاحب انقالب ميدانس��تند ،از اين نظر ميتوان گفت كه تفكر
مجاهدین با تفکر جریان مخالف آن ،در آن مقطع ،در اس��اس و بنيان همس��و و هماهنگ عمل
ميكرد؛ یکی در حاکمیت و دیگری در اپوزیس��یون ،اما هر دو به نظرات مخالف و دگراندیش به
یک میزان کم بها داده و یا اص ً
ال بها نمیدادند .یکی خود را «پیش��تاز انقالب» و دیگری خود را
«صاحب انقالب» میدانست .یکی در قدرت بود و دیگری درصدد کسب قدرت ،اما هر دو خود
را بر «حق» و «صاحب» و «وارث تمامی حقیقت» میدانستند و آن دیگری را باطل.
تکلیف باطل هم درتم��ام نظامه��ای مطلقگرای ایدئولوژیک از قبل روش��ن اس��ت .یکی
میخواس��ت آن دیگری را به زبالهدان تاریخ بفرستد و آن دیگری میخواس��ت مخالف خود را به
قعر جهنم روانه کند ،یعنی هر دو نگاهی ایدئولوژیک داشتند .راه وس��ط و یا راههای دیگر را قبول
نداشتند .کلمه «س��ازش» برای هر دو به مفهوم «خیانت» و زیر پا گذاشتن اصول بود .یکی طی
دوسالونیم بیش از  70کشته و چند برابر آن زخمی داده و علیرغم این که در جذب اقشار فرودست
کارگری و روس��تايی ناموفق بوده ،توانس��ته در فضای نیمه باز سیاسی ،از س��طوح میانی ،مرفه و
نیمهمرفه و غیرسنتی جامعه نیروهايی را جذب کند و از همهمهمتر توانسته کمیت قابل توجهی از
اقشار جوان جامعه نظیر دانشآموزان ،دیپلمهها و دانشجويان را جذب و سازماندهی كند.
افزايش ِعِده و ُعده ،افزايش تيراژ نشريه مجاهد ،حمالت ،ضرب و جرح مستمر و گاه روزانه همه
دست به دست هم داد تا مجاهدين هم در اين تصور باطل غرق شوند كه به قول خودشان «سازمان
پایگاه تودهای پیداکرده» و دیگر نباید صبوری و بردباری یکس��ویه پیشه کند ،چرا که در صورت
درگیری  ،به اتکاي پایگاه (مفروض) «تودهای» و توان تشکیالتی ،یا در كوتاهمدت به تسويهحساب
نهاييباحاكميتمیرسندویاحداقلحاکمیترامجبوربهعقبنشینیآشکارکنند.
مجاهدين که پیش از این يك دع��واي تاريخي ـ ايدئولوژيك با جرياني به گفته خودش��ان
موس��وم به «ارتجاع» را در درون زن��دان با موفقیت از س��ر گذرانده بودند ،در س��الهای اولیه
انقالب از توان باالي درگيري برخوردار نبودند ،اما از سال  1359بنا بهداليل گفته شده پیشین
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و اختالفات حزب جمهورياسالمي با بنيصدر (بهاصطالح ش��کاف و دعوا در رأس حکومت)
احساسكردند كه قادرند به تسويهحساب نهايي با حاكميت بپردازند.
در طرف مقابل نیز تصور این اس��ت که حاكميت از حمايت تودههاي مردم برخوردار اس��ت
و س��اختار حكومتي و نهادها را در اختيار دارد .تودههاي مردم به اعتبار ش��خص آيتاهللخميني
و مجموعه روحانيت ،از نظام و حكومت پش��تيباني ميكنند و حول آنها بس��يج ميشوند .اینها
اپوزيس��يون و بخصوص مجاهدين را بيش از آنكه بهعنوان یک «نعم��ت» و «راهنما جهت
کش��ف نابس��امانیها» بدانند ،بهعنوان «مزاحم» و «رقیب» نگاه ميكردند؛ مزاحمي كه نباید
به هیچ نهاد حکومتی وارد شود و هر چه زودتر از سر راه برداش��ته شود بهتر است وگرنه او آنها
را از سر راه برخواهد داش��ت .به یک نمونه در این مورد توجه کنید؛ در جلسهای به دعوت حزب
مؤتلفه ،باعنوان «بازخوانی 30خرداد ،»60با ش��رکت آقایان حمید ترقی ،محسن رفیقدوست
و عزتش��اهی؛ آقاي ترقي تأكيد ميكند كه «ما در اول انقالب مصمم بوديم آنها (مجاهدين
خلق) را به هیچجای حکومت راه ندهیم و این بهدلیل ش��ناخت ما از اینها در زندان بود .معتقدیم

اگر ما این کار را نمیکردیم آنها ما را بیرون میکردند».
اين نظر نش��ان ميدهد که يك و ی��ا چند جريان سياس��ي ،با هر تحليل و ب��ه هر دليلي كه
قابل موشكافي و بررسي اس��ت ،مصمم بود كه بهطور جدي جلوي ورود مجاهدين را به عرصه
تعامل سياسي در زير يك س��قف بگيرد ،یعنی جرياني از حاکمیت كه نس��بت به ديگر گروهها
متشكلتر است ،با برنامه و ش��ناخت خاص خود نس��بت به مجاهدين (بخصوص وقایع زندان
قبل از انقالب) مصمم است که:
او ًال مجاهدين وارد هيچ عرصه حكومتي نشوند.
ثاني ًا اگر امروز با آنها تسويهحساب بشود بهتر است تا فردا.
زیرا به باور اين جريان ،مجاهدين با بهدستآوردن زمان ،نیروی بیشتری جذب خواهندکرد
و هر چه زمان بگذرد تسويهحساب نهايي با آنان سنگينتر و پرهزينهتر خواهد بود.
(((

 - 1گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 9 ،تیر .1385
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به نظر من چنين تفكري يكي از زمينههاي جدي درگيري و یک روي س��كه خش��ونت 30
خرداد  60اس��ت« .کارکرد» چنين تفكري را در پشت بس��ياري از تحريكات در گوشهوكنار ،در
حمله به مراكز سازماني ،در انتشار نش��ريه منافق ،در حملهها به میزهای فروش کتاب و نشریه،
در سر و دس��ت شكس��تنها و تيراندازي در اجتماعات مختلف مجاهدين در شهرستانها و بعد
هم در تهران ميتوان مالحظه كرد.
اگر اين اظهارات در س��ال  1360گفته ميش��د ،ممكن بود آن را به واكنشهاي ناش��ي از
ضربات مهلك وارده به نظام جمهورياسالمي از س��وی سازمان مجاهدين نسبت داد ،اما اين
سخنان  25سال بعد از قضاياي خرداد  60بيان ميشود.
روي ديگر سكه ،نديدن شرايط واقعي جامعه ،ندیدن نس��بی در مطلق و در یک کالم برخورد
«ایدئولوژیک» است .از این روست که در هر دو سوي قضيه يك نوع «اين هماني» بهوجود آمد.
در س��ازمان مجاهدین ،گرچه بر «تحليل مش��خص از شرايط مش��خص» تأكيد میشد و
به دیگران ،ازجمله س��ازمان پیکار و گروه اش��رف دهقانی و دیگران هش��دار داده میشد که از
چپروی و از کپیبرداری از مرحله اول انقالب روس��یه بپرهیزند خالصه اینکه فقط عکسها
عوض نش��ده ،...اما وقتی خود در معرض «قدرت» قرار گرفته از تحلیل مش��خص از ش��رایط
مشخص ناتوان مانده ،به کپیبرداری متوسل شده و با قیاسی معالفارق شرایط را با قیام ملی 30
تير  1331و بعدها کودتای  28مرداد  32مقایسه کردند.
نقش نیروه�ای هوادار و نی�ز بدنه تش�کیالت و بهاصطالح تودهه�ای س�ازمانی در این تغییر
موضع را چگونه ارزیابی میکنید؟

يكي از نقاطضعف بزرگ تشكيالت مجاهدين و ک ً
ال هر تش��کيالت و حزب و حتی نظامی
که از رواب��ط دموکراتیک درونی بيبهره باش��د اين اس��ت که «رهب��ری» در فضاي محصور
دادوستد تشکیالتی و بهاصطالح در حصار نیروهای خودی و همیشه تأييدکننده قرار میگیرد.
از اینروس��ت كه تنها پژواک صداي خود را ميش��نود؛ پژواکی که طنین آن روزبهروز بیشتر و
بیشتر میشد .این البته بیماری تمامی سیستمهای بسته (اعم از حاکم و غیرحاکم) است.
در پاسخ به پرسش شما درباره فشار از پايین توس��ط نیروهای هوادار و بهاصطالح تودههای
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س��ازمانی تصريحكنم که در س��ازمان مجاهدين هيچگاه و تا هماكنون ،چيزي بهنام فش��ار از
پايين وجود نداشته و ندارد ،این هم يكي دیگر از نقطهضعفهای سیستمهای بسته است.
فش��ار از پايين در درون س��ازمانها ،احزاب و حتي حكومتها و رژيمهايي مطرح است كه
داراي حداقل شرايط و مناس��بات دموكراتيك در درون خودشان باشند و به نقش و تأثيرگذاري
نيروهاي بدنه و كادرها و تودههاي س��ازماني بها بدهند .ش��رايط دموكراتي��ك بهمعنای دقیق
کلمه در سازمان مجاهدين حداقل در دوران رهبري مس��عود رجوي كه شخص ًا شاهد آن بودم،
وجود نداش��ت .اظهار اين مطلب كه مركزيت ،زير فش��ار بدنه سازماني اس��ت توسط رجوي در
مالقاتهاي گوناگونش با س��ران حاكميت آن زمان ،نوعی سیاس��یکاری و یا سیاهکاری بود
جهت بازی با چنین کارتی ،ح��ال آن که در واقع امر ،چيزي بهنام «فش��ار از پايین اعم از هوادار
و عضو» وجود نداش��ت .برعکس بیشتر اطاعت تشكيالتي همراه با ش��يفتگي و دقيقتر از آن،
فريفتگي افراد بویژه افراد تازه پيوس��ته به س��ازمان و كادر رهبري و باالخص ش��خص مسعود
رجوي وجود داشت .چنان ش��يفتگي و فريفتگي از اساس امكان فش��ار از پايین به باال را از بین
میبرد ،ضمن آنکه سازمان و بويژه شخص رجوي نيز خواس��تار چنان روابط و مناسباتي بود و
حامالن چنان شیفتگی و فریفتگی را با القابی نظیر «عنصر بیمسئله»« ،عنصر تشکیالتی» و
سرانجام «عنصر ایدئولوژیک» مورد ستایش و حمایت قرار میداد.
رجوی میخواس��ت رابطه كاريزمايي كه آيتاهلل خميني با تودههاي هوادار خودش در روند
انقالب و بعد از پيروزي پيدا كرده بود را با تودههاي س��ازمانی اعم از هوادار و عضو و کادر داشته
باشد .او اين نوع رابطه را مثبت ميديد و بعدها در خارج از كش��ور بارها بر آن تأكيد كرد .او بارها
در جلسات درون سازمانی در خارج کشور ،وجود چنان رابطهای را نقطهقوت جمهوریاسالمی
و فقدان آن را برای خود و سازمان یک نقطهضعف دانست.
به نظر من اين نوع كاريزما و شیفتگی پايین نس��بت به باال نهتنهاقوت نيست ،بلكه در بطن
خود نقطهضعفی جدی اس��ت .توضیح اینکه چنین رابطهای گرچه میتواند در مقطعي قدرت
بسيجكنندهاي داش��ته باش��د ،ولي در مقاطعی دیگر ميتواند فريبدهنده باشد و حتي رهبران
فرهیخته را هم فريب دهد؛ آنگونه که حمايت ميليوني تودهه��ا ،رهبر را از ديدن واقعيتهاي
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ملموس روز و زمینی محروم سازد.
پيش از اين اش�اره كرديد که كپيبرداري و مقایس�هاي كه در س�ازمان می�ان نقش رجوي و
آيتاهللخميني صورتگرفت (تلفیق رهبری سیاس�ی و رهبری عقیدتی) را زمينهس�از نخستین
خطای راهبردی او یعنی شروع مبارزه مسلحانه دانس�تهاید .ضمن توضیح بیشتر این مطلب ،در
صورت امکان به س�ایر موارد هم نظری بیندازید .الزم اس�ت تأکید کنم که طرح این پرس�ش به
لحاظ موضعگیری و دش�منی سیاس�ی و یا خدای ناکرده ش�خصی نيس�ت ،بلکه صرفاً به منظور
درسآموزی تاریخی و عبرتگیری است.

به نظر من رجوی در دوران رهبری خود بر سازمان مجاهدین مرتکب چهار و دقیقتر بگویم
پنج اشتباه استراتژیک (راهبردی) و مهلک شد .این اش��تباهها به نحو غریبی مانند دومینو یکی
از دل دیگری بیرون میآمد و بهاصطالح یکی زمینهساز دیگری میشد.
1ـ نخستین اشتباه اس��تراتژيک ،آغاز مبارزه مس��لحانه با جمهوریاسالمی است .بعد از ۳۰
خرداد  ۶۰و دقيق ًا از هفت تير  ۱۳۶۰با انفجار حزب جمهوریاس�لامی آغاز ش��د و اين مرحله با
کشتهشدن موسی خيابانی ،نفر دوم سازمان ،در  ۱۹بهمن همان سال يعنی شش ماه بعد از آغاز
مبارزه مسلحانه و کشته شدن قريب به اتفاق کادرهای مسئول سازمان در ارديبهشت ماه سال
 ،۶۱به شکست و پايان خود رسيد.
2ـ شکس��ت محتوم در مبارزه مس��لحانه درداخل  ،باعث رفتن به خارج از کشور و واردشدن
به بازیهای البیگری با قدرتهای مس��لط جهانی اروپايی ـ امريکايی شد .این دومين اشتباه
بزرگ آنها بود ،چرا که حمایت آنان در چارچوب منافع خودشان و تا زمانی بود که میتوانستند
و یا میخواس��تند با کارت مجاهدین بازی کنند .بع��د از آن ،مجاهدین به کارت س��وخته و در
بهترین حالت کارت بیمصرف تبدیل میشدند.
سهس��ال بعد از خروج از کش��ور و ب��ه نتیجهنرس��یدن البیگریها ،و محققنش��دن وعده
فروپاشی جمهوریاسالمی ،فروپاشیدن اتحاد بیبنیان «ش��ورای ملی مقاومت» آغاز گردید.
با خروج بنیصدر از ش��ورای ملی مقاومت و دکتر قاس��ملو از حزب دموکرات کردستان ايران و
همچنين ش��ماری از ش��خصيتهای ملی و چپ نظیر خانبابا تهرانی ،شکست سياسی در اروپا
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تکميل ،و مزید بر شکست نظامی در داخل شد .از آن به بعد «شورای ملی مقاومت» شیر بییال
و دم و اشکم شد.
3ـ در این زمان ،رجوی بر س��ر دوراهی تصحیح دموکراتیک روشه��ا و دموکراتیزهکردن
س��ازمان و یا رهبری بالمن��از ِع ایدئولوژیک و غیرپاس��خگو ،دومی را انتخ��اب کرد« .انقالب
ایدئولوژیک درونی» محصول چنین تصمیمگیری و فرایندی بود.
روابط تش��کیالتی مجاهدی��ن که حداق��ل در حد نظ��ر و تئ��وری براس��اس «مرکزیت ـ
دموکراتیک» بود ،از سال 64ـ  1363و در ماجراي موسوم به «انقالب ايدئولوژيك» به سلسله
مراتب «مرید و مرادی» تبديل ش��د تا خواس��ته دیرینه رجوی جامه عمل بپوش��د و به گمان او
نقطهضعف سازمان به قوت بدل گردد.
چنین فرایندی س��ازمان بسته سیاس��ی ـ نظامی را بازهم بس��تهتر کرد و در حد تشکیالتی
متعلق به خانم و آقای رجوی فروکاست.
4ـ پس از شکس��ت نظامی در داخل و شکست سياس��ی در اروپا ،تنها راه غيردموکراتيک در
پيش پای رجوی ،رفتن به عراق (تحت حاکمیت صدام حس��ین) ب��ود« .انقالب ایدئولوژیک»
زمینههای ذهنی و تش��کیالتی چنین اقدامی (غیرپاس��خگوبودن رهبری) را فراهم کرده بود.
رفتن به عراق و همدس��تی آش��کار با کش��وری که با ای��ران در حال جنگ بود و موش��کها و
بمبهایش بر سر مردم ایران فرود میآمد ،چهارمین اش��تباه استراتژیک و مهلکترین آن بود.
این اقدام بزرگترین ضربه را به تتمه ِوجهه مل��ی مجاهدین زد .رجوی پس از عزيمت به عراق با
کمک ارتش عراق اقدام به تشکيل «ارتش آزادیبخش ملی» کرد.
اين ارتش عالوه بر درگيریهای مرزی و اعزام تيمهای عمليات��ی به درون خاک ايران ،در
س��ال  ۱۳۶۷اقدام به انجام چندین رشته عمليات نظامی نس��بت ًا بزرگ عليه جمهوریاسالمی
کرد .دو رش��ته از آنها بهنامهای «آفتاب»« ،چلچراغ» غنايم نظامی بسیاری برای مجاهدین
بهبار آورد.
رهبری غیرپاس��خگو و محصور در تخیالت و توهمات خویش در س��ال  ،1367اشتباه سال
 60را اینبار در ع��راق و تحتتأثیر موفقیتهای «آفتاب» و «چلچراغ» مرتکب ش��د .عملیات
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موس��وم به «فروغ جاویدان» پنجمین و آخرین اشتباه اس��تراتژیک و مرگبار رجوی است .این
عملیات که در ش��رایط ضعف و مسئلهداری جمهوریاس�لامی و در پی پذیرش قطعنامه 598
بهمثابه «جام زهر» صورت گرفت ،اگرچه ابتدا با پيش��روی س��ريع مجاهدين خلق همراه بود،
اما درنهايت با عمليات متقابل جمهوریاس�لامی ايران که عمليات «مرصاد» ناميده ش��د ،به
يک شکست نظامی مرگبار برای مجاهدين خلق تبديل ش��د و همانطور که من بارها گفتهام
بهعنوان «آخرین» عملیات نظامی مجاهدین به ثبت رس��ید .بحث در باره این ماجرا البته خود
موضوع صحبت مفصلی است.
اجازه دهید که ب��ه همان س��ال  1360بازگردیم؛ اردیبهش��ت ماه  60با نام��ه مجاهدین به

بنیصدر به پایانرسيد .اما تا  30خرداد هنوز بیش از یک ماه فرصت بود.
 17خرداد به دستور دادستانی انقالباس�لامی مرکز (الجوردی) نشریههاي آرمان ملت،
انقالباسالمی ،جبههملی ،میزان ،نامه مردم و عدالت تا اطالع ثانوی توقیف میشود.
 مجاهدین در واکنش خواستار «تحریم انقالبی روزنامههای حکومتی» میشوند.
 بنیصدر که در همدان بهس��ر میبرد در واکنش به توقیف نش��ریه انقالباسالمی میگوید
«اینها مراحل مختلف حرکتی است که حذف رئیسجمهور منتخب شما را هدف قرار داده است».
 19خ��رداد ،آیتاهلل خمین��ی...« :امروز بس��تن ب��ازار ،راهپیمايیکردن ،س��خنرانیهای
انحرافیکردن ...حرام است .بستن بازار در هر جا و راهافتادن در کوچه و محالت ،بدون اینکه از
طرف وزارت کشور اجازه گرفته باشند جرم است».
 در 20خرداد بنیصدر از فرماندهی کل قوا توس��ط آیتاهلل خمینی برکنار شد .متن حکم به
اين شرح است :بسماهلل الرحمن الرحیم ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
آقای ابوالحسن بنیصدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شدهاند .روحاهلل الموسوی الخمینی
 20خرداد.1360
 ستاد مشترک ارتش طی بیانیهای اعالم داشت« :با تمامی توان آماده جانبازی و فداکاری
در هر جبهه به فرمان رهبر بزرگ انقالب ميباشیم».
 25خ��رداد ،بی��ش از  120نماینده خواس��تار اع�لام رأی مجلس به عدمکفایت سیاس��ی
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رئیسجمهور شدند.
  26خرداد ،دو فوریت طرح بررس��ی کفایت سیاس��ی رئیسجمهور تصویب شد .براساس
آيیننامه میبایست طی  24ساعت طرح دو فوریتی در صحن مجلس مطرح شود.
 اليحه قصاص موضوع روز ميش��ود .ش��ماری از شاعران و نویس��ندگان ازجمله احمد

ش��املو نس��بت به آن موضعگیری میکنند 25 .خرداد ،جبههملی علیه الیحه قصاص اعالم
راهپیمایی میکند.
به خاطر دارم در آن روز در جلس��های با حضور علی زرکش (عضو وقت مرکزیت و مسئول
نش��ریه مجاهد) و حس��ن مهرابی ،پرس��ش اين بود :جبههمل��ي كه خودش ق��درت برگزاري
تظاهرات ندارد ،چرا اعالم تظاهرات و راهپيمايي كرده؟
پاس��خ این بود :جبههملي ميخواهد به كمك نيروهاي ما تظاهرات انج��ام دهد و ما را به
صحنه درگيري بكشاند .نتیجه بحث این شد که ما بايد هوشيار باشيم و به اين دام نيفتيم.
در آن جلسه من از وضعيت نيرويي سازمان پرسیدم .حسن مهرابی گفت ما حتی به اندازه پنج
تيم عملياتي زمان ش��اه نيروی نظامی نداريم .البته بالفاصله توضيح داد كه مقصودش نيروي
نظامی آموزش ديده است.
 25خرداد  1360در بخش��ی از س��ازمان با حضور عنصر مرکزیت اينگونه بحثشد ،اما در
بخشی دیگر تحلیل بهگونهای دیگر بود.
بعد از  25خرداد فضا بهطور کامل بس��ته ش��د ،بهنحوی که امكان هيچگونه راهپيمايي و
تظاهرات نبود .دو سه بار تالش شد ،اما فضا پاسخگو نبود.
در فاصله چهار روز بين  26تا  30خرداد ،دس��تور تشكيالتي كميته مركزي اين بود :تدارك
تظاهرات بزرگ مشابه تظاهرات مادران.
مرکزیت بر اين تصور بود كه با تظاهرات موضعي توانس��ته فضاي ترس و ارعاب را بشکند.
پس پیش به سوی تظاهرات بزرگ .رهنمود این است« :میبایست به هر ترتیب و با هر قیمت،
یک تظاهرات بزرگ و تودهای را بار دیگر آزمایش کرد».
در 28خرداد 60اعالميه هشدار مجاهدين نسبت به پيامد عزل رئيسجمهور منتشر شد و اخطار
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داده ش��د كه ملت تحمل نخواهد كرد .در اين زمان دادستاني انقالب در دست اسداهلل الجوردي بود.
نيروهای او در جستوجوی محل سكونت رهبران مجاهدین بویژه مسعود رجوي و موسي خياباني
بودند .آنها به خانه پدري مهدي ابريشمچي حمله کردند كه البته چيزي عايدشان نشد .مجاهدین
جهتاقدامی«بازدارنده»اقدامبهصدوراطالعیهسیاسیـنظامیشماره25کردند.
متن اطالعیه بهشرح زیر است:

«بهدنب��ال یورش وحش��یانه به خانه پ��دری برادر مجاه��د مهدی ابریش��مچی از این پس
مجاهدین خلق ایران با تمام ق��وا در قبال این گونه تهاجمات مقاومت خواهند کرد ...س��ازمان
مجاهدین خلق ایران بدینوس��یله از خلق قهرمان ایران کس��ب اجازه میکند تا از این پس به
یاری خدا در قبال حفظ جان اعضاي خ��ود بویژه اعضای کادر مرکزی که بخش��ی از مرکزیت
تمامی خلق و انقالب محس��وب میش��وند ،قاطعترین مقاومت انقالبی را از هر طریق معمول
دارد ...از این حیث برآنیم که نامبردگان هر که باش��ند و در هر لباس دقیق ًا شایسته سختترین
کیفر و مجازات انقالبی خواهند بود .
ضمن ًا س��ازمان مجاهدین خلق ایران این حق را برای خود محفوظ میدارد تا در هر موردی
هم که کیفر فیالمجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضد انقالبی میس��ر نباش��د ،بهزودی و
بهطور مضاعف آمران و عامالن مربوطه را به جزای خود برسانند».

بيتجربگي سياسي در صدور اطالعيه سياس��ي ـ نظامي مشهود است .این اطالعیه اعالم
مبارزه مسلحانه تفسیر شد.
س��رانجام  30خرداد ،بعد از چند بار تالش ،هس��ته اولیه تظاهرات بزرگ شکل گرفت .اين
تظاهرات هم به س��بك تظاهرات مادران ،ب��دون اطالع قبلي و گرفتن مج��وز صورت گرفت.
تظاهرات ابعادي ب��زرگ پيدا كرد و عدهای از مردم به آن پيوس��تند .آی��تاهلل خميني از طریق
رادیو ،سپاه و بسیج را به مقابله با تظاهرات فراخواند.
درگيري بزرگ در ميدان فردوس��ي صورتگرفت .گفته ش��د در اي��ن تظاهرات ،مجاهدين
اس��لحه داش��تند كه نداش��تند .بيش��ترين امكاناتي كه مجاهدي��ن در اين تظاهرات داش��تند
اسپريهاي فلفل بود كه جنبه دفاعي داشت و شماری نیز تيغ موكتبري.
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با قاطعيت میتوان گفت كه مجاهدين سالح گرم نداش��تند .دستگيرشدگان به زندان اوين
برده شدند .از نيمهشب 30خرداد ،کینههای انباشته شده سر باز کرد .اولين موج اعدامها توسط
دادستاني انقالب آغاز شد.
31خرداد روزنامهها از اعدام ش��ماری از دستگیرشدگان روز قبل خبر دادند .در میان اسامی

نام سعید سلطانپور شاعر ،نویسنده و عضو سازمان فداییان اکثریت هم دیده میشد .او دو ماه
پیش و از سر سفره عقد دستگیر شده بود.
اول تيرماه  15نفر اعدام شدند و روزهای دیگر دهها نفر و دهها نفر دیگر ...فصلي خونين در
مناسبات حاكميت جمهورياسالمي با مجاهدين آغازشد.
رهبري مجاهدي��ن در روزهاي آخر خرداد م��اه و بخصوص در روزهايي ك��ه بنيصدر ابتدا
از فرماندهي كل ق��وا (در  20خ��رداد )60و بعدها هم ب��ا طرح اليحه عدم صالحيت سياس��ي
در مجلس از رياس��تجمهوري حذف ميش��ود ( 25خرداد تا  1تیرماه)حالت گيجي داش��ته و
تلوتلوخوران حرك��ت ميكند .تا آنجاك��ه من در جريان ب��ودم و تاكنون هم خ�لاف آن ثابت
نشده اس��ت ،طي اين ماه ،هيچ جمعبندي روشن ،مش��خص ،صريح و دقيقي نسبت به مراحل
استراتژي و كارهايي كه س��ازمان ميخواهد انجام دهد وجود نداشت .به همين دليل در سطوح
مختلف سازماني اقداماتی گاه متضاد و متناقض با حركات بخش ديگر صورت ميگيرد.
رهبری مجاهدین برای جبران عقبماندگی و گیجی سیاس��ی خود و بخصوص عدم برآورد
صحیح از شدت واكنش جمهوریاس�لامی دست بهکارش��د .رهبری که هیچ تجربه عملی از
مبارزه مس��لحانه نداش��ت از طریق عوامل نفوذي خود درصدد انجام عملی��ات انتقامی برآمد؛
رؤیای رعد در آسمان بیابر.
فردي بهنام محمدرضا كالهي ،اهل تهران ،دانش��جوی رشته برق دانش��گاه علموصنعت از
دانش��جویان هوادار مجاهدین بود كه بعد از مدتي به توصیه س��ازمان بهظاهر تغییر موضع داده،
هوادار حزب جمهورياس�لاميشد .او ابتدا بهعنوان پاس��دار درکمیته انقالباسالمی ولیعصر
واقع در خیابان پاستور شروع به کارکرد ،سپس به تشکیالت دفتر مرکزی حزب جمهوری واردشد.
با توجه به تخصص فنی و نیز نظم و دقتی که در انجام امور داشت ،بهسرعت مورد توجه قرار گرفت
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و مسئول برگزاری جلس��ات و کنفرانسهای حزبش��د .ضمن آنکه حفاظت سالن نیز بهعهده
او بود .وي اطالعات درون حزب ازجمله زمان برگزاري جلس��ات نوبتی ش��ورای مرکزی و دیگر
برنامههای دبیرخانه حزب را به سازمان اطالع ميداد .یکی از این جلسات در شامگاه روز یکشنبه
 7تیر بود .موضوع اولیه بحث چگونگی مبارزه و مهار تورم و گرانی بود .اما بعد از بركناري بنيصدر،
موضوع نشست عوض شده و قرار ميشود كه به ش��رايط بعد از بركناري بنيصدر بپردازند .آقاي
بهشتي هم طبع ًا بهعنوان نفر اول و اصلي حزبجمهوري اسالمي ،سخنران اصلي بود.
رهبری سازمان بهس��رعت دس��ت بهکار طراحی عملیات انفجاری میش��ود .کالهی توسط
مس��ئول خود در بخش اطالعات سازمان توجیه عملیاتی ش��د و چندین نشست توجیهی برای او
گذاش��ته ش��د .با توجه به راحتی تردد برای او در جلسات مهم ،قرار میش��ود دو بمب بسیار قوی
يكی در س��بد كنار تريبون و دیگری در کنار س��تون اصلی جا داده ش��ود .كاله��ي دعوتکننده
افراد به جلسه بود و تالش میکرد تا تعداد هرچه بیش��تری را به آن جلسه دعوت کند .او تا آخرين
لحظات در صحنه حضور داش��ت و هدف از حضورش اين بود كه افراد هرچه بیشتری را به داخل
س��الن راهنمايي كند و همچنین ناظر انجام مراحل نهايی طرح باش��د .کمی قبل از انفجار آقایان
رفسنجانی ،بهزاد نبوی و حبیباهلل عس��گراوالدی کام ً
ال تصادفي و برای انجام کارهایی خارج
میشوند .تنی چند از مسئولین امنیتی سازمان از دور و نزديك بهطور ناشناخت ه ناظر عمليات بودند
و اينطور نبود كه او بهتنهايي قادر به انجام اين كار باشد .بعدها گفتهشد كه موسي خياباني شخص ًا
براي اطمينان از درست عملكردن چاشنيها تعداد زيادي از آنها را در وان حمام كنترل كرده بود.
بنا به گفته رجوی ،نام رمز عملیات «اهلل اکبر» و زمان آن رأس ساعت  9شب بوده است.
اما يك روز قبل ،یعنی در  6تير انفجاري در مس��جد ابوذر رخ داد .بم��ب که در ضبطصوت كار
گذاشته شده بود هنگام س��خنراني رئيسجمهور آيتاهلل خامنهای منفجر ش��د و باعث جراحت
شدید ایشان بویژه از ناحیه دست راست میشود .قبل از آن هم چمران در جبههها شهيد شده بود و
این ایام همزمان با شبهفت او بود .اينها پارامترهايي بود كه در سازمان بهعنوان عوامل بازدارنده
مطرح شد .انفجار مسجد ابوذر ،كار گروه فرقان بود که با سازمان هماهنگي نداشت .سازمان نگران
ی ـ كه بيشتر سران آنجا جمع
بود تا مبادا به خاطر ماجراي  6تير ،نشست حزبجمهوري اس�لام 
ميشدند ـ برگزار نش��ود ،ولي اين جلسه که تداركات آن از قبل ديده ش��ده بود برگزارشد .البته در
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روابط درون سازماني ادعاهايي مطرح ش��د كه با واقعيت همخواني نداشت ،ازجمله گفته شد که
مس��عود رجوی اعالم آمادگي كرد كه اگر طرح با مشكل روبهرو شد ،خود او طي عمليات انتحاري
بمب را به خود بسته و در آن جلس��ه منفجر کند .بعد هم گفته شد كه علي زركش و موسي خياباني
مانع اين كار او ش��دند .من همينجا اعالم ميكنم اينگونه ادعاها به گروه خوني مس��عود رجوي
نميخورد ،گرچه اينگونه صحبتها از ايشان نقل ميشد و در خارج از كشور هم مطرح شده بود.
ش��امگاه هف��ت تی��ر ،اولي��ن و بزرگتري��ن عم��ل مس��لحانه س��ازمان مجاهدي��ن علیه
جمهوریاس�لامی رقم خورد :انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوریاسالمی .شب عمليات ،علي
زركش ،عليرضا معدنچي ،احمد ش��ادبختي و همس��رش ،محمدعلي جابرزاده انصاري ،من و
همس��رم در خانهاي مخفي در اول اتوبان عباسآباد حضور داش��تيم .زركش خبر عمليات را به
تعدادی از ما داد و ما از طریق «صامت» (دستگاه شنو ِد بيس��يم پاسداران و كميتهها) به گوش
بودیم .شاخص پيروزي عمليات كشتهش��دن آيتاهلل بهش��تي بود .بمب اصلی در زیر تريبون
سخنرانی ایشان كار گذاشته شده بود .ساعت  9شب انفجار صورت گرفت.
شدت موج انفجار و كهنهبودن ساختمان باعث فروريختن سقف و ریزش آوار شد .بيشترين
تلفات نیز ناشي از ريزش آوار بود.
با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوریاسالمی و کش��ته و مجروحشدن صدها تن از مقامات
عالیرتبه جمهوریاس�لامی ،س��یکل معیوب و دایره ش��یطانی خشونت و خش��ونت متقابل
بسته ش��د تا يكدهه ش��اهد خونريزيهاي متقابل و كشتهش��دن فرزندان ايران زمین باشد.
خش��ونتيكه طي س��الهاي طوالني و تا هماكنون به كشتهش��دن دهها هزار نف��ر از بهترين
نيروهاي مردم ايران از هر دو س��و انجاميد؛ نيروهايي كه ميتوانس��تند در بازسازي و بهروزي
مردم نقش بسزايي داشته باشند .به این ترتیب هر دو طرف بهاي بسيار سنگيني پرداختند.
بنابر اطالعیههای مجاهدین ،طي ش��ش ماه اول ش��روع مبارزه مس��لحانه ،بيش از هزارنفر از
نيروهاي جمهوریاسالمی ترور شدند .درس��وي ديگر نیز اعدامهايي صورت ميگرفت و روزانه
گاه تا 100نفر اعدام ميشدند .در موارد متعدد افرادي را كه در مسائل نقش نداشتند و گاه بدون احراز
هویت اعدامكردند .شعاع دايره خشونت روز بهروز فراتر و فراتر رفت تا به سالهاي بعد 1367كشيد.
درست در فرداي هفتتير ،طبق برنامهریزی قبلی ،من و سه نفر ديگر بهعنوان گروه مؤسس
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«راديو مجاهد» ،بنا به دعوت دکترقاس��ملو ع��ازم دفتر محل «دفتر سیاس��ی حزب دموکرات
کردس��تان» در ارتفاعات زمزیران ش��ديم .یکی دو ماه بعد يكنفر به جمع ما پیوس��ت .او قدی
نسبت ًا کوتاه داشت با ظاهری نجیب و آرام و روحیهای تش��کیالتی و اجرایی .هويت او براي همه
مشخص نبود .او با نام تشکیالتی «کریم» در بخش فنی رادیو مجاهد (فرستندهها) سازماندهی
شد .او که بعدها «کریم رادیو» نام گرفت كسي جز محمدرضا كالهي عامل انفجار  7تیر نبود.
آخرين شنيدههاي من در مورد او اين است كه در روند تحوالت ایدئولوژیکی درون سازمان
مجاهدين ،مسئلهدار شده و حتی شنیدم که در حاشیه اس��ت ،ولي بهدليل نقشي كه در ماجراي
هفتتير دارد امكان زندگی علني ندارد و بهصورت ناشناس زندگي ميكند.
دو روز بعد از شروع اعدامها ،محمد کچویی ،از اعضای حزب مؤتلفه اسالمی و اولین رئیس زندان
اوین بعد از انقالب ،شادیکنان به یکی از زندانیان سرشناس گفت که ما دو بار برای مجاهدین دام
گذاشتیم تا دست به عمل مسلحانه بزنند و بتوانیم آنها را س��رکوب کنیم ،هر دو بار از دام جستند،
اما اینبار موفق شدیم .چند روز بعد از این سخن در ظهرهشتم تیرماه کچویی توسط کاظم افجهای
پاسدارنفوذیعضومجاهدیندرزنداناوینکشتهشد.عاملعملیاتنیزخودکشیکرد.
در پی ترور کچویی ،محمدرضا س��عادتی که پیش��تر به  10س��ال زندان محکوم شده بود به
اتهام طراحی نقشه ترور اعدام شد؛ اتهامي كه هيچگاه ثابت نشد.
حسن آیت که س��خنانش به صورت نوار باعث تشدید اختالفات ش��د نیز توسط مجاهدین
کشته شد .با این همه گذشت بیش از  30سال نش��ان داد که محاسبه هر دو طرف اشتباه بود؛ نه
وعدههای سه ماهه و شش ماهه و یکساله رجوی دائر بر س��رنگونی جمهوری اسالمی محقق
ش��د و نه مجاهدین علیرغم تحمل ضربات بسیار س��نگین از بین رفتند ،اما هرکدام سرنوشتی
پیدا کردند که با شعارها و ادعاهای اولیهشان بسیار فاصله دارد.
از این نبرد خونین ،کسی «پیروز» و «سرفراز» بیرون نیامد.
بازنده واقعی مردم ای��ران ،مردان و زن��ان و جوانانی از هر دو س��و بودند ک��ه طعمه آتش و
چوبهدار شدند.
ای دریغا مرهمی!

سيخرداد 60؛ هزينهاي كه هرگز تصور نميشد
او ،سعيد شاهسوندي؛ از همرزمان مجيد شريف واقفي و مرتضي صمديه لباف ،آن سوي خط
در خارج از كشور و من اين سوي خط در تهران ،در دفتر نشريه. ...
س�عيد شاهس�وندي نامي اس�ت آش�نا براي فع�االن عرصهه�اي سياس�ي مبارزات�ي دهه
پنجاهوشصت؛ هر چند نسل جوان از زندگي پرفرازونشيب او آگاهي كمتري دارد.
دوست داشتم چهره به چهره و از نزديك با هم به بازخواني گذشتهها براي امروز بنشينيم ،اما
بهناچار بايد به گفتوگوي تلفني بس�نده كنيم .با اين همه ،اميدوارم در آيندهاي نه چندان دور در
دفتر نشريه ميزبانش باش�م .بنابر ش�رايط ويژه گفتوگو ،ترجيح دادم بيشتر شنونده آن چيزي
باشم كه سعيد در زمينههاي ش�كلگيري س�يخرداد  60به آن ميپردازد و گاهي براي بازشدن
مطلب ،پرسشي كوتاه را چاشني سخن او كنم .طرح پرسشهاي بسيار ديگر را به فرصتي ديگر
واگذار كردم...
آقا س�عيد! پيش از ورود ب�ه موضوع گفتوگ�و ،نقاط عطف زندگ�ي پرفرازونش�يبتان را براي
خوانندگان نشريه بازگو كنيد.
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اجازه ميخواهم در آغاز ياد تمامي جانباختگان اين س��الها را گرام��ي بدارم؛ زنان و مردان
و ياراني كه يادوخاطره هر كدامشان بخش فراموش ناش��دني و بهيادماندني هركدام از ماست
 .مائی ك��ه در قفاي آنها زنده هس��تيم .اين گراميداش��ت البته نه بهمعنای تأيي��د و نه تکذیب
تمامی آنچه كه رفته است ميباشد ،بلكه بهنظر من تالشي است براي پيداكردن راههاي جديد،
س��بككارهاي جديد و جمعبنديهای جديد از آنچه كه طي آن سالها گذشت  .سالهائی که
طی آن ،خسارات جبرانناپذيري بر تمامي مردم (از هر دو سوی) و بر ايران زمین وارد آمد.
همچنين اجازه ميخواهم كه صحبتم را با ضربالمثلي از آندره مالرو ،نويس��نده فرانسوي،
آغاز كنم كه در طي اين سالهابراي من يكي از زيباترين و انگيزانندهترين بيانها بوده است .او
در كتاب خویش بهنام «ضد خاطرات» روايتی بودايي را چنین نقل میکند« :فيل خردمندترين
جانوران است زيرا يگانه جانوري است كه زندگيهاي پيشين خويش را به ياد ميآورد .از اين رو

زماني دراز آرام ميايستد و درباره گذشتهاش ميانديش�د ».اميدوارم گفتوگويي كه با هم آغاز
كردهايم در اين راستا بوده باشد.
و اما زندگي من ،اگر ارزشی برای بازگوئی داشته باشد ،شاید بهخاطر فرازونشيبها و حوادث
آن باشد ،فرازونش��یبهايیکه فکر میکنم مصداق و نمونهاي از زندگي نسل جوان سالهاي
دهه چهل و پنجاه شمسي است.
در فروردين  1329در ش��يراز به دنيا آمدم .در سال  1347وارد دانش��كده مهندسي دانشگاه
شيراز ،كه آنموقع دانش��گاه پهلوي ناميده ميشد ،شدم .يكس��ال بعد بهعضويت تشكيالتي
مخفي كه بعدها س��ازمان مجاهدين خلق نام گرفت درآمدم .در س��ال  1349توس��ط زندهياد
مجاهد ش��هيد فرهاد صفا ،از مس��ئولین ش��اخه ش��يراز ،كانديداي اعزام به فلس��طين جهت
آموزشهايي كه خود شما هم در جريان آن هستيد ش��دم كه بهدنبال دستگيري عدهاي از افراد
سازمان در دوبي و هواپيماربايي و مسائل مربوط به آن اين امر معوق ماند.
در پي اولين يورش بزرگ س��اواك به خانهه��اي مخفي و پايگاههاي س��ازمان در تهران و
شهرس��تانها ،كه به ضربه ش��هريور  50معروف شد،موفق به فرارش��ده ،زندگي مخفي را آغاز
كردم.درکنار یارانی چون احمد رضائی و کاظم ذواالنوار که هر دو مس��ئولین مستقیم خود من

سيخرداد 60؛ هزينهاي كه هرگز تصور نميشد

479

بودند ضمن زندگی مخفی در تهران و شهرستانها مس��ئولیتهای مختلفی را برعهده داشتم؛
ازجمله حضور در بعضی عملیات مسلحانه آن سالها.
طی سالهای 54ـ 52تحت مس��ئولیت زندهیاد مجاهد مجید شریفواقفی (عضو مرکزیت
س��ازمان) و همراه ب��ا زندهی��اد عبدالرضا منی��ری جاوید به فعالی��ت در «گ��روه الکترونیک»
پرداختم .وظیفه گروه ما تهیه و ساخت دس��تگاههای شنود س��اواک و دیگر ادارات رژیم نظیر
نخس��توزیری و دربار بود .تهیه بخشهائی از نش��ریه سیاسی داخلی س��ازمان ،تهیه اخبار و
ارس��ال آن به ش��کل میکرو فیلم به اروپا و نیز برای « رادیو میهنپرس��تان» و « رادیو صدای
روحانیت مبارز» ،مستقر در بغداد ،از دیگر فعالیتهای این دوره است.
در پی بروز اختالفات ایدئولوژیک درون سازمان و تشدید آن در زمستان 53همراه با مجاهد
مجید ش��ریفواقفی و مجاهد مرتضی صمدیهلباف ،هس��ته مقاومت در برابرجریان توتالیتر و
سرکوبگر درون سازمانی را تش��کیل داده و از اینرو به خائنهای ش��ماره 2،1و 3ملقب شدیم.
خائنین به خلق! که سزایشان» اعدام انقالبی» بود.
در ارديبهشت 1354شریف واقفی به عنوان خائن شماره ،1توسط نارفیقان غیاب ًا محکوم به
اعدام ش��د .حکم اعدام انقالبی! ب ه ناجوانمردانهترین شکل ،در یکی از کوچههای جنوب تهران
(خيابان اديبالممالك) در س��اعت  3بعدازظهر  16اردیبهشت ،توس��ط کسی که مجید بارها او
را از خطر مرگ نجات داده بود ،به اجرا در آمد .عاملین و آمرین برای پوش��اندن جنایت مس��لم
خود ،جسد او را نیز سوزاندند .کمی پيش از آن ،مجید در چهار راه مولوی با من قرار داشت .بعد از
صحبتهای جاری تشکیالتی او به سوی سرنوشتی رفت که بعدها تمامی ایران از آن با خبرشد
و در سوگش گریست.
اين آخرين دیدار من با كس��ي بود كه خاطره و يادش طی تمامی این س��الها و تا هماکنون
هنوز با من است .من آن صحنه را نه خواستم و نه توانستم که به فراموشی بسپارم.
همان روزساعت  8ش��ب مرتضي صمدیهلباف ،بیخبر از ماجرای شریف ،سر قرار سازماني
ديگري با وحيد افراخته حاضر ش��د .افراخته ،مرتضي را به كوچههاي فرعي كشاند و مورد سوء
قصد مسلحانه قرار داد .مرتضی صمدیه زخمی از خنجر نارفیقان گرفتار چنگال ساواک شد تا در
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بهمن ماه همان سال و بعد از تحمل شکنجههای فراوان تحویل جوخه اعدام گردد.
« خائن» دیگر من بودم که توانس��تم از چن��گال نارفیقان فرار کنم .ام��ا دهروز بعد در فرار از
دست اینان و در ش��رايط از بین رفتن بس��یاری از امکانات در اثرضربات داخلی ،به دام ساواک
افتاده و دستگیر شدم.
بدینسان اولین زخم خنجر رفیق بر پشت و بر ُگردههای من فرود آمد.
امان از این همه رهزن
امان از جای صد دشنه میان چاک پیراهن
سال  54را میهمان زندان كميته مشترك ضدخرابكاري كه بعد از انقالب «بازداشتگاه توحيد»
نامیده ش��د بودم .اخیراً ش��نيدهام كه این زندان و ش��کنجهگاه قدیمی به موزه تبديل شده است و
امیدوارم روزی تمامی اینگونه زندانها و بخصوص زندان اوین چنین سرنوشتی پیدا کنند.
فروردين  1355به زندان اوين منتقل ش��دم و بيشتر مدت حبس��م را در آنجا گذراندم .در 21
دي ماه  1357از زندان آزاد ش��دم .بيانيه زندانيان سياس��ي آزاد شده توس��ط من قرائت شد و از
د ِر زندان قصر فعاليت سياس��ي را آغاز كردم .راهاندازی تشکیالت ش��یراز ،شرکت در انتخابات
مجلس اول از شیراز و بعد هم فعالیت در بخشهای آموزش و نشریه مربوط به این دوران است.
با شروع مبارزه مسلحانه در سيخرداد 60وتعطيل نش��ريه مجاهد؛ در هشتم تيرماه ،1360
بهمنظور تأسيس راديو مجاهد و تماس با حزب دموكرات كردستان ايران در تركيبي چهارنفره
بهعنوان گروه موسس صداي مجاهد عازم كردستان شديم .در گروه موسس راديو؛ تهيه اخبار،
نوشتن تفسيرهاي سياس��ي ،گويندگي و نیز کمک در نصب و راهاندازی دستگاههاي فرستنده
و تهيه فرس��تندههاي راديويي قويتر از وظايف م��ن بود .بههمین منظور در پائیز س��ال  60از
طريق كردستان ايران و عراق به فرانسه نزد رجوي رفتم .با هانيالحسن نماینده وقت سازمان
آزادیبخش فلسطین در پاريس و بعد هم در بغداد مالقاتهايي داشتم .او قراربود فرستندههاي
اهدايي س��ازمان آزاديبخش فلس��طین را تحويل من بدهد؛ در جريان تحويل ،من متوجه شدم
كه فرستندههاي راديويي نه هديه سازمان آزاديبخش فلس��طين بلكه هديه دولت عراق است.
ضمن ًا فرستندهها به لحاظ فني مناسب كار ما نیز نبود و من از پذيرش آنها خودداري كردم.
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آذرماه  1361درکردستان اولین نظرات انتقادي در من جوانه زد .جوهر اين اعتراضات فقدان
روابط دموكراتيك بود و باعث ش��د كه من كردس��تان را ترك كنم .پ��س از توقفی طوالنی در
ترکیه که هدف آن خستهکردن من جهت بازگشت به تشکیالت بود به فرانسه رفتم.
از خرداد  1362تا آذر  1363با حفظ مواضع انتقادي مس��ئوليت تداركات منطقه كردستان و
همينطور مسئوليت تداركات ويژه یعنی تهيه دستگاه راديويي ،ماكروويو ،دستگاههاي شنود و
 ...را بر عهده داشتم.
در زمستان سال  1363و تابستان  1364ماجراي موس��وم به «انقالب ايدئولوژيك» به راه
افتاد .يكي از اهداف آن ماجرا ،سرپوشگذاش��تن بر شکس��تها و تضادهاي درونتشكيالتي
و تس��كين موقتي آنها بود .من نیز تحتتأثیر آن فضا مشكالت گذش��ته را بهطور موقت كنار
گذاش��ته و پروس��ه نزديكي را آغاز كردم .در اين زمان موقعيت و عنوان تشكيالتي من «عضو
مركزيت سازمان» است .پروسه نزديكي و اعتماد البته چند ماهي بيشتر دوام نیاورد.
اتفاقي كه باعث شد اينبار بهطور جدي نسبت به س��ازمان و خطمشي دروني و بيروني آن
اعتراض كنم ،محاكمهتش��كيالتي علي زركش جانشين مس��عود رجوي بود .در مهر 1364در
جلسهتشكيالتياي كه در فرانسه برگزار ش��د ،تقصير تمام خطاها ،شكستها و بنبستهاي
س��ازماني تا آنموقع به گردن او انداخته و اتهاماتي به او نسبت داده ش��د كه به نظر من سزاوار
آن نبود .در آن جلس��ه براي علي زركش به اتهام خیانت حکم اعدام صادر ش��د و از ش��ماری از
حکم از پیش صادرشده را میخواستند.
مسئوالن و کادرها ازجمله من ،تأيید آن ِ
صدور حكم اعدام علي زرك��ش دقيق ًا خاطره صدور حكمهاي اع��دام انقالبي ! 1354براي
مجيد و مرتضي را برایم تداعيكرد .بنابراين عليرغم دلبس��تگيهايي كه به سازمان داشتم به
مقابله در برابر اين قضيه برخاستم.
متأسفانه تنها اعتراض درونتشكيالتي نسبت به انجام محاكمه علي زركش و صدور حكم
اعدام براي او در كل سازمان توسط من صورت گرفت و هيچ اعتراض ديگري صورت نگرفت.
پيامد چني��ن اعتراضي تنزل كامل از كليه مواضع تش��كيالتي بود .امری ک��ه از پیش برای
من روش��ن بود و من اين كار را با ا ِش��راف و اطالع كامل از پيامد آن انجام دادم و ميدانستم كه
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چنين اعتراضي و نپذيرفتن چنان حكم اعدامي ،پيامد بسيار س��نگين سياسي تشكيالتي دارد.
بههرحال من با اعالم مخالفت كامل نسبت به آن بهاصطالح محاکمه ،جلسه را ترك كردم.
آن نیمه شب كه از جلسه بيرون آمدم ،پتويی پش��ت ميز كارم پهن كرده و همانجا خوابيدم.
آن شب يكي از آن شبهايي بود كه با آس��ودهترین وجدان میخوابيدم .من اين را از افتخارات
زندگي سياسيام ميدانم ،گرچه اشتباهات بسیاری نیز در زندگی داشتهام.
کمی پس از این اعتراض ،م��ن را با این توجیه که در بخشهای دیگر بیش��تر به من احتیاج
دارند ،از ستاد تبلیغات (متشکل از نشریه ،رادیو و تلویزیون) محترمانه دور کردند.
سرانجام در خرداد  1367بيانيه جدايیام را نوشتم:
*فقدان روابط دموكراتيك ،در مناسبات درونی و بیرونی سازمان
*رفتن به عراق بهمثابه محصول یک شکست و سرآغازی برای شکستهای دیگر
* انزوای سیاسی و بنبست استراتژیکی سازمان
* تبعیض و مناس��بات طبقاتي و فرقهای درس��ازماني ك��ه زمانی ادع��اي جامعه بيطبقه
توحيدي داشت
*شخصیتسازي و رهبري غيرپاسخگوي مسعود رجوی باعنوان انقالب ایدئولوژیک
*تفتیش عقاید به سبک کلیسای قرون وسطی
*فرستادن معترضان به زندان و اردوگاههاي عراقي
*ماجرای محاکمه علی زرکش و صدور حکم اعدام برای او
*»خائن» نامیدن خو ِد من به صِ رف انتقاد و جداشدن
مضامین عمده بیانیه جدايی من بود كه در هفتاد صفحه تنظیم شده بود .اين بيانيه از پاريس
به بغداد ارس��ال ش��د .آنموقع رجوي در بغداد بود 48 ،ساعت بعد پاس��خ رجوي به صورت 12
صفحه مكتوب ارس��ال و به من تحويل داده ش��د .عین اين نامهها در جلد اول خاطراتی كه در
خارج از كشور چاپ شده ،آمده است .رجوی در نامهاش بیش از پنج نوبت از من میخواهد که به
بغداد و به دیدن او بروم و از نزدیک با او گفتوگو کنم .هدف او این بود که مانع از انتشار بیرونی
بیانیه جدايی شود.
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در آن ایام من گرفت��ار بزرگترین بحران اعتقادي ،سياس��ي ،تش��كيالتي و عاطفی زندگی
خویش ب��ودم ،تمامی آرزوهايی را که یک عم��ر بهخاطر آنها مبارزه کرده ،زن��دان رفته ،بارها
شکنجه شده و باز هم جنگیده بودم ،این بار بر باد رفته میدیدم.
در چنین شرايطی در مرداد ماه  1367در عمليات موسوم به فروغ شركت كردم .من شرکت
خود در این عملیات را نه بهعنوان يك مجاهد و عضوی از اعضاي س��ازمان ،بلكه بهعنوان يك
رزمنده آزادي،اعالم كردم و برخالف گفته سازمان خود را معرفی و تسلیم هم نکرده ،بلکه طی
دو مرحله درگيري ،شدیداً زخمي و سپس توسط مدافعان جمهورياسالمي دستگير شدم .البته
این توضیحات و داليل گوناگون دیگر مانع از آن نیس��ت که من رفتن به بغداد و شرکت در آن
عملیات را ،بزرگترین اشتباه در زندگی سیاسی خود ارزیابی نکنم.
اگر موافق باش�يد برويم س�راغ موضوع س�يخرداد  .60قطعاً در جريان هس�تيد كه نشريه با
چه انگيزهاي به ريش�هيابي س�يخرداد پرداخته اس�ت؛ بهط�ور خالصه انگيزه ما بازش�دن باب
گفتمان تعامل و تضارب آرا بهجاي خش�ونت ميباش�د و هرگ�ز قصد مقصرتراش�ي هم نداريم.
در گفتوگوهايي كه تاكنون انجام ش�ده مصاحبهش�وندگان نش�ريه هركدام از زواياي مختلفي
وارد موضوع ش�دهاند؛ برخي در ريش�هيابي از بنيانگذاران س�ازمان ش�روع ميكنند و ميگويند
تز «پيشتاز» مجاهدين باعث ضربه ش�د و خطمشي مس�لحانه ،ايدئولوژي التقاطي و شيوههاي
تشكيالت سانتراليس�تي را دخيل ميدانند .برخي ديگر مبدأ مختصات ريش�هيابي را ضربه سال
 1354قرار ميدهند كه دادن شهداي زياد (54ـ )51و كمكيفيتي بقاياي سازمان دست به دست
هم داد و س�رانجام كار به اينجا رس�يد .برخي نيز مس�ائل پيش آمده بعد از ضربه  54در زندان و
ش�كلگيري خصومتها در آن دوران را بهعنوان عامل اصلي و تأثيرگ�ذار قلمداد ميكنند .در اين
ميان كساني هم فشارهاي زياد گروههاي فش�ار پس از انقالب به سازمان و هواداران آن را عامل
مهم ميدانند و معتقدند اين فش�ارها بود كه سازمان را مضطر و مشي مس�لحانه را به آن تحميل
كرد .شما در اين گفتوگو از هر مبدأ مختصاتي الزم ميدانيد شروع كنيد.

صريح عرض كنم انگيزه من از اين صحبت و اينگونه صحبتها فرزندان ايران یعنی نسل
جوان میهنم میباشد.کسانیکه آینده به آنان تعلق دارد .آنها که با شهامت ،جسارت ،دانايي و
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البته مهمتر از همه با خِ رد خويش به جمعبندي كارهاي ما ،خطاهای ما و نیز آنچه که بر ما رفت،
میپردازند ،از درون آن به راهگشايي خاص خودشان خواهند رسید.
حقيقت اين است كه ماجراي س��يخرداد  60را از جنبههاي گوناگون بايد مورد بررسي قرار
داد .اگر بپذيريم كه آن حادثه خلقالس��اعه نبوده ميبايستي كمي به عقب برگرديم .شما گفتيد
كه عدهاي اين مسئله را حتي به سالهاي  1350و تئوري پيشتاز نسبت ميدهند .اگر نخواهيم
آنقدر دور برويم من به اعتبار مش��اهداتي كه طي اين سالها داشتهام با قاطعيت عرض میكنم
كه تسویههای خونین سال  1354و حوادث بعد از آن درون زندان ،بهعنوان پيشزمينه آنچه كه
بعدها در سيخرداد 60اتفاق افتاد ،نقشی بسیار موثر داشت.
توضيح اينكه ماجراي ضربه  1354بر سازمان را دوگونه تفسير و تعبير ميكنند .عدهاي اين
تغيير مواضع ايدئولوژيك را دروني و عدهاي بيروني تفس��ير ميكنند؛ از دروني و بيروني تفسير
كردن ،دو مسير گوناگون و متفاوت به دست ميآيد.
اگر شما آن را بيروني تفس��ير كنيد اين خواهد بود كه ماركسيس��تها به سازمان مجاهدين
نفوذ ميكنند .درواقع بيان عاميانهاش اين ميشود كه عدهاي ماركسيست سر بچه مسلمانها
كاله ميگذارند و س��ازماني را كه پايه ،مبنا و اساس��ش بر اعتقادات اس�لامي است و خودش را
طاليهدار و پيش��تاز مبارزه و جهاد اس�لامي ميداند ،فريب ميدهند و س��ازمان را به يكباره
ماركسيس��ت ميكنند .اين نظريه به نظر من چندان پايه علمي ندارد با توجه به اينكه ما غير از
تقي شهرام شاهد نمونههاي ديگري در سازمان هس��تيم .گرچه نقش تقي شهرام ،خصلتها و
شخصيت فردي او در شكلگيري نوع اين تحول و خشونتبار بودن آن بيتأثير نبود.
نگاه دیگر به آن تحوالت معتقد به «درونی و طبیعی» بودن آن اس��ت .در این نگاه آنچه که
اتفاق افتاد« ،طبیعی» و در نتیجه «منطقی» تلقی میشود.
جالب اس��ت گفته ش��ود که طرفداران این نظر هم در میان مارکسیس��ت ه��او هم در میان
نیروه��ای مذهبی (بخص��وص محافظهکاران س��نتی) و هم توس��ط حکومت ش��اه (باعنوان
مارکیستهای اس�لامی) یافت میشوند .براس��اس این نظر مجاهدین بیش از آنکه مسلمان
باش��ند مارکسیس��ت و یا در بهترین حالت مبارز بودهاند و مذهب تنها پوسته (شکل) و رویه کار
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آنها بوده است .هسته (محتوا) در مسیر رشد و حرکت خویش پوسته را شکافته است.
بهنظر من آنچه كه در سال  54در س��ازمان مجاهدين بهوقوع پیوست ،گرچه درونی بود اما
طبيعي و منطق��ی نبود .درونی بود به این دلیل که ریش��ه در ضعفه��ا و بنیادهای ایدئولوژیک
و تش��کیالتی س��ازمان یعنی ریش��ه در خود مقوله ایدئولوژی و مبارزه مکتبی داشت .ریشه در
فرهنگ مسلط بر سازمان و بخصوص مناسبات و اخالقیات تشکیالتی حاکم بر افرادآن داشت.
اخالقیات تش��کیالتی که از فرهنگ مس��لط مبارزاتی آن زمان ،یعنی لنینیزیم متأثر بود و خود
شما هم در شاخه بهرام آرام درگير آن شده بوديد.
درس��ت اس��ت كه تقي ش��هرام با سوءاس��تفاده از مس��ئوليت در تشكيالتي ش��اخهاي و
سهش��اخهاي بودن س��ازمان و فقدان ارتباطات تش��كيالتي مانع اين ميش��د ك��ه يك بحث
فعال و نقادانه نس��بت به آنچه خودش به آن رس��يده بود صورت بگيرد و درست است كه اقتدار
تش��كيالتي در آن ماجرا نقش بس��يار باالي��ي را ايجاد ميكرد ول��ي ما در جاهايي ك��ه اقتدار
تشكيالتي هم وجود نداشت نمونههايي را داشتيم ازجمله در زندان مشهد يادر زندان شیراز.
تحول اما طبيعي و در نتیجه منطقی نبود به اين معنا كه نه در جریان تحول و نه بعد از تحول
رفتارش��ان با مخالفین دموکراتیک نبود .بنابر تصریح بیانیه تغییر ایدئولوژیک بیش از 50درصد
کادرها تصفیه شدند .بنابراین اگر اختیار و اراده آزاد را شرط الزم برای طبیعی بودن بدانیم تحول
طبیعی نبود و الزام ًا نميبايست اين تحوالت آنهم به آن صورت خشونت بار صورت پذیرد.
من فكر ميكنم كه اگر بخواهيم ضربه سال  54و درواقع كشتارهاي خونين درونسازماني
را خالصه كني��م ،باید گفت مناس��بات مخف��ي الزاماتي دارد كه اساس�� ًا دموکراتیک نیس��ت
و در بهترین ش��رايط (نظیر دوران رهبری محمدحنیفنژاد و س��عید محس��ن) کمی و تا اندکی
رهبری فاقد
دموكراتيك اس��ت .چنان حداقلی نیز در ک��وران مبارزه مس��لحانه و در ش��رايط
ِ
صالحیت ،به نفع اقتدار و اتوريته تشكيالتي محو میشود و فاجعهاي را بهبار ميآورد كه شاهد
آن بوديم.
بارها با مجيد در ش��اخهاي كه بوديم بحث ما اين بود كه اينها ميتوانند ماركسيس��ت شده
باشند و راهشان را از ما جدا كنند حتي امكانات و اس��لحهها را ببرند تأمين اسلحه براي ما بسيار
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ساده بود ،براي ما جزوات سازماني از اس��لحه مهمتر بود و این را خودتان هم بهتر ميدانيد ولي
اقتدار تشكيالتي و اينكه يك فرد در رأس آن تش��كيالت ميتواند همه تصميمات را بگيرد و
فعال مايشاء بشود ،جايگاهي ندارد .اين كار نميبايس��ت باعنوان «سازمان» انجام ميگرفت؛
بهوسیله اقتدار تشكيالتي اين نكته گم ميشود كه اين «سازمان» كيست و كجا ميشود به آن
انتقاد كرد؟ کجا و کی و چگونه میتوان در مقابل انحرافات گوناگون آن ایستادگی کرد؟
ممکن بود عدهای تغییر ایدئول��وژی بدهند و نهايت ًا به جدايي دو جريان ماركسيس��ت و

مذهبي بينجامد ،يعني تقي شهرام ميتوانست با تعداد اندك يا زياد كسانيكه ماركسيست
شده بودند از سازمان انش��عاب كند ،ولي بهدليل اقتدار تشكيالتي،او نظر خودش را بهعنوان
نظر»سازمان» مطرح كرد.
او به باور ماركسيس��تي رس��يده بود اما آن را تعميم داده و ميگويد «سازمان» در روند تكامل
نگذاشته يا درمقابل آن مقاومت

ي كه اين تحول را پشت سر
خود ماركسيست شده بنابراين كسان 
ميكنندرا باعناوینی نظیر «مارهای افسرده»« ،دگماتیسم مذهبی»« ،مرتجع» و نهايت ًا خائنين
به انقالب و خلق شمارهگذاري ميکند؛ خائنينيكه در دادگاه! سزايشان مرگ است.
دادگاه خلق هم،یعنی دادگاهدر بس��ته  ،دادگاهی! که وکیل مدافع و قاضی و دادستان آن گاه
یکی و یا از یک جنس است ،خائنينیکه حق هيچگونه اعتراض و دفاع درمقابل احکام قطعی و
از پيش صادرشده و از پيش تصميم گرفته شده را ندارند!
برای تقریب به ذهن بد نیس��ت بگویم که در آن ایام هر نوع مخالفت��ی با رفتار و یا نظر فالن
فرد و یا فالن مس��ئول تش��کیالت ،مخالفت با «س��ازمان» و به تبع آن مخالفت با «مبارزه»،
مخالفت با»خلق» و «انقالب» تعبیر میشد .مخالفت با مبارزه و خلق و انقالب هم که تکلیفش
روش��ن بود .این فرهنگ بعد از انقالب و تا هم اکن��ون هم جریان دارد .منته��ا بهجای کلمات
«سازمان»« ،مسئول» و «خلق» کلمات دیگری جایگزین شدهاند.
برگردیم به ماجرای خودمان؛ فقدان دموکراسی بهعنوان یک روی سکه و اقتدار تشكيالتي
و سانتراليزم مطلق بهعنوان روی دیگر سکه باعث خونبارش��دن اين جريان شد .این البته تنها
یک وجه قضیه یعنی وجه تشکیالتی آن است .مسئله ابعاد گوناگون اعتقادی ،فلسفی و تاریخی
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هم دارد که شایان بحث و بررسی دیگری است.
پيش از اينكه ادامه تحليلتان را بگوييد ،خوب است به موضوع دستگيري و اعدام صمديه هم
اشارهاي داشته باشيد تا فضاي آن دوره بهتر ترسيم شود.

وقتي من در  26ارديبهشت  54دس��تگير ش��دم به من گفتند كه يكنفر ديگر هم هست كه
سازمان ميخواسته او را ترور كند ،ولي زنده مانده و دس��تگير شده است .وقتي او را به من نشان
دادند ديدم صمديه اس��ت كه از ناحيه صورت و ش��كم تير خورده بود .اين را هم بگويم كه تقي
ش��هرام ،در جزوهاي بهنام «پرچم مبارزه ایدئولوژیک را بر افراشته تر سازیم» ،ما را دگماتیست
های مذهبي خوانده بود كه در ضديت با ماركسيسم بهسوي رژيم شاه خواهيم رفت .از آنجا كه
من و صمديه همديگر راخوب ميفهميديم ،هنگام رويارويي با صمديه سعي كردم خودم را در
قالب تحليل تقي ش��هرام وانمود كنم .به صمديه رو كرده و گفتم س��عي كن هر چه زودتر خوب
ش��وي تا انتقام بگيريم .صمديه هم اين را تأييد كرد و این آغاز یک حرکت پیچیده و ظریف بود.
به فاصله چند روز م��ن و مرتضی را با هم در يك اتاق گذاش��تند .هدف ما اي��ن بود كه مرتضي
هر چه زودتر خوب بش��ود تا ما بتوانیم طرح فرار از زندان را بريزيم و س��ازمان خودمان را دوباره
پايهريزي كنيم .این برنامه متأسفانه با دس��تگيري وحيدافراخته در  6مرداد  1354ناتمام ماند.
ساعت حدود 7ـ 6عصر بود كه مرتضي را صدا زدند .مرتضي رفت و نيمساعتي بعد با رنگ پريده
برگشت و به من گفت «وحيد و يكنفر ديگر( محس��ن خاموشی) دستگير شدهاند .وحيد قرص
خورده اما نميدانم كه زنده اس��ت يا نه؛ بيهوش وس��ط حياط كميته افتاده بود ».چند س��اعتي
گذش��ت صداي فریادهای ناشی ازش��كنجههايي كه بر وحيد وارد ميش��د به گوش ميرسيد.
فهميديم كه معده او را شستوش��وداده و او را زنده نگهداش��تند و سپس ش��روع به شكنجه او
كردهاند .نيمههاي ش��ب ،اين بار اما با عصبانيت و خشونت آمدند و مرتضي را از پيش من بردند.
ما ميدانس��تيم كه وحيد اطالعات��ي از ما دارد .وحي��د از مرتضي كه در عمليات ترور س��رتیپ
زنديپور و در بسياري عمليات ديگر ش��ركت كرده بود اطالعاتي داشت .چون مجيد ،مرتضي
و من يك خانه مشترك عملياتي داش��تيم كه وحيد هم آنجا ميآمد و بعدها بهرام آرام هم به آن
خانه آمد .ستاد عملياتي زنديپور آنجا بود.
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مرتضي را بردند و ش��كنجهها آغاز ش��د .چندس��اعت بعد هم مرا بردند و مورد شكنجه قرار
دادند .این آخرین گفتوگوی ما بود .مرتضي را طي مدت بازجويي يكي دوبار دیگر ديدم .گرچه
هیچگاه نگذاشتند با هم صحبت کنیم اما تنها با نگاه متقابل ،دنیايی با هم صحبت کردیم .یادم
هست یکبار صبح زود بود ،زنجيري به پاها و دستهايش بود و تهراني بازجو به من گفت «نگاه
كن كه «اوليس» دارد راه ميرود!» تهرانی با تشبیه صمدیه و زنجیرهای آویزان بر دست و پای
او به اولیس قهرمان اسطورههای یونان باستان میخواست به من حالی کند که مقاومت بیهوده
است ،اما او با این بیان ناخواس��ته به من انگیزه داد .اين براي من با همه سختيهاي آن سالها
افتخارآمي��ز و انگيزاننده بود .ما بر س��ر عهد و پيمان خویش ايس��تاديم .م��ن و مرتضي بهرغم
اطالعات بسياري كه از تقيشهرام ،محل تردد او و بهرام آرام داشتيم ،چه زمانيكه زير شكنجه
بوديم و چه زمانيكه زير شكنجه نبوديم ،بنا به اعتقادات و باوري كه داشتيم هيچ اطالعاتي به
ساواك نداديم .من ديگر مرتضي را نديدم .در سلول كميته مشترک بودم كه خبر اعدام صمديه
را در سوم بهمن  54شنيدم.
شما را بعد از اعدام صمديه به زندان اوين منتقل كردند؟
بله ،من روز آخر اسفند  54به اوين منتقل شدم درحاليكه هنوز قسمتهايي از بدنم زخمي و
پانسمان بود.
برگرديم به تحليل شما از ضربه .54

اگر ما ضربه  54را آنگونه كه گفتم تحليل كنيم تنها راه درست و پاسخ منطقي در مقابل آن،
گسترش دموكراسي و مناسبات دموكراتيك در درون تشكيالت است.
و بهترين واكنش در برابر آن...

دقيق ًا ،اما شاهد هستيم كه در شرايط زندان اوين در زمان شاه نهتنها اين اتفاق صورت نميپذيرد
بلكه مسعود رجوي به ش��كلي ديگر درمقابل نظرات گوناگون ايستادگي ميكند و آن دوازده ماده
معروف را تنظيم ميكند و بيرون ميدهد.اين تحولي است كه خود شما هم درگير آن بوديد.
درست در آن شرايطي كه سازمان ضربه خورده بود ما مدعيان جديدي هم پيدا كرده بوديم؛
يعني عالوه بر موج ضربه  54و ماجراي ماركسيستشدن هر روزه يكي از افراد درون زندانها،

سيخرداد 60؛ هزينهاي كه هرگز تصور نميشد

489

ش��اهد بوديم كه جريانی ديگر  ،این بار مذهب��ی ،كه پیش از آن تحت تاثیر عملیات س��ازمان ،
غیردلخواه ،اقتدار و رهبری مجاهدین بر جنبش مذهبی را پذیرفته بود س��ر برآورد و مدعي شد.
مدعيشدن آنها طبع ًا خوشايند نبود ،اما پاسخ آن مدعيان هم ميتوانست برخورد دموکراتیک
و گسترش دموكراسي درون مناسبات سازماني باشد.
ويژگي اين مدعيان را بيشتر توضيح دهيد.

چهرههاي مش��خصي بودند كه بعضي از آنها هنوز در قيد حياتان��د .بهطوركلي منظور آن
جرياناتي هستند كه بعد از گذش��تن موج اول كه عدهاي از كادرها و اعضاي سازمان ماركسيست
شدند ،مطرح كردند كه سازمان مجاهدين خلق التقاطي بوده و حتي بعضي گفتند كه اينها از اول
ماركسيست بودهاند! جريانات موتلفه و بعضي از نيروهاي حزب ملل اسالمي البته با غلظت کمتر
ازجمله اين نيروها بودند .گروه س��وم روحانيون بودند؛ روحانيون ميانسالي كه در طي سالهاي
گذشته در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم و هوادارانه با س��ازمان مجاهدين به زندان افتاده بودند
ویا كمكهاي مالي به س��ازمان كرده بودن��د .اينها هم گروهي بودند كه احساس��ات ،عواطف و
انگيزههايش��ان ضربه خورده بود .ميش��ود گفت كه برخوردها در آن مقطع عليه سازمان ،تمام ًا
هم از سر منطق و خرد نبود،گروهی را البته سودای رهبری جوانان مجاهد و مسلمان بود ،عدهای
بهدنبال تسویهحس��اب بودند ،عدهای نیز عاطفههاي جريحهدارش��ده ش��ان تأثير ميگذاشت،
هرچند كه بهدليل سن و سال باالتر ،انتظار برخورد منطقيتر و معقوالنهتري از آنها ميرفت.
گروهي ديگر كس��اني بودن��د كه معتقد بودن��د س��ازمان از اول در مجموع راه و مس��يرش
درست بوده ولي خطاهايي در سبك كار و ايدئولوژي آن هس��ت .از چهرههاي برجسته آن ايام
آقاي محمد محمدي گرگاني اس��ت ،خود ش��ما هس��تيد و تعدادي ديگر كه به تصحيح بعضي
نقطهنظرات و مواضع رس��يده بودند .با حفظ اين موضع كه سازمان و پيش��تازی آن در مبارزه و
نوآوریهای تاریخیاش در میان نیروهای مذهبی را هم قبول داشتند.
درمقابل اي��ن گروهبنديها كه از نظ��ر مجاهدین هركدام مدعيان جديدي براي س��ازمان
مجاهدين بودند ميبايس��تي مقاومت و مبارزه سياس��ي ميشد و پاس��خ هركدام داده ميشد.
مس��عود رجوي پاس��خ اين جريانات را بهصورت بيانيه دوازده مادهاي تدوین ک��رد (پايیز .)55
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دوازدهمادهاي كه ميشود گفت مانيفست و چراغ راهنماي آن س��الهاي تشكيالت بود .افراد
موظف بودند اين دوازده ماده را كلمه به كلمه حفظ كنند و از زنداني به زندان ديگر منتقل كنند.
دستور تشكيالتي اين بود كه هيچيك از مواد اين دوازده ماده نبايد تغيير كند.
ماده ده اين بيانيه كه يكي از مهمترين مادههاست مربوط است به شيوه رويارويي باجريانی
که سازمان « راس��ت ارتجاعی» مینامد .ماده ده میگوید؛كه جريان اپورتونيستي باعث بروز
«زودرس» يك جريان «راس��ت ارتجاعي» شده است« .راس��ت ارتجاعي» اصطالحي است
مذهبي مخالف سازمان مجاهدين خلق اطالق ميشود.
كه اولينبار در آن س��الها به جريانات
ِ
يعني س��ازمان معتقد بود كه اين «راس��ت ارتجاعي» وجود داش��ته و روزگاري هم به هر حال
كارش با ما به درگيري ميكش��يد ،ول��ي جريان اپورتونيس��تي چپنما باعث ب��روز زودرس و
نابهنگام و غيرمتناسب با شرايط زمان و مكاني شده است.
مشخصات «جريان راست ارتجاعي» را بيانيه برميشمارد:
1ـ ضديت با نيروهاي انقالبي كه منظور نيروهاي ماركسيست است
2ـ ضديت با مجاهدين
3ـ نفي مشيمسلحانه
4ـ درنهايت تغییر تضاد اصلی (مبارزه با امپریالیس��م و حکومت ش��اه بهعنوان دستنشانده
امپریالیسم) و خروج از اردوگاه خلق.
اين چهار مش��خصهاي بود كه توس��ط س��ازمان در ماده دهم بيانيه براي “جريان راس��ت
ارتجاعي” شمرده ميشود.
آنچه كه در بهمن  1355اتفاق افتاد و به جريان “س��پاس”(((معروف شد کمک بسیار بزرگی
به جاانداختن نظرات مطرح شده توس��ط رجوی کرد .توضیح اینکه عدهاي از سران اين جريان
در تلويزيون شاه حاضر ش��دند و س��پاس گفتند .البته به گفته خود این افراد ،غافلگیرانه و بدون
اطالع چنین صحنهاي را برای آنها ترتيب داده بودند ،که البته بیشتر به یک توجیه شبیه است.
 - 1ر.ك به نشريه چشمانداز ايران ،شماره .19
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اين نقطهعطف بس��يار جدياي براي س��ازمان مجاهدين بود در تأييد اينكه بگويد نظرات
ما در مورد «راست ارتجاعي» درست بود .ماجرای «س��پاس» باعث شد افراد بسياريكه تا آن
مقطع نسبت به خطمشي رجوی دچار ترديد بودند ،جذب سازمان شوند.
البته یکی از علل شكلگيري ماجراي س��پاس در بهمن  1355اين بود كه بخشي از جريانات
مذهبي در دافعه و ضديت با سازمان مجاهدين به نقطهنظراتي نادرست رسيده بودند كه گويا خطر
حكومت شاه از اين جوانان ماركسيست و مجاهد كه به آنها منافق اطالق ميشود كمتر است.
آيا واژه «منافق» را همان نيروها در سال  54و  55به كار ميبردند؟

نه ،واژه منافق را آنموقع ب��ه كار نميبردند ،ش��ديدترين كلمهاي را كه آن س��الها به كار
ميبردند «التقاطي» ب��ود .واژه منافق را اگر اش��تباه نكنم ب��راي اولينبار در خارج از كش��ور،
بنيصدر در جزوهاي در پاس��خ به جريانات موس��وم به اپورتونيس��تهاي چپنما ب��ه كار برد.
آنموقع بنيصدر جريانات ماركسيست شده درون سازمان را منافق ناميد .بعد از انقالب بود كه
اين واژه به سازمان مجاهدين خلق اطالق شد.
به نظر من تشخيص و موضعگيري غلطي كه جريانات مذهبي س��نتي كردند كه بر اساس
آن خطر حكومت شاه از خطر نيروهاي ماركسيست كمتر اس��ت ،باعث شد كه به جلسه سپاس
هم بيايند و در تلويزيون شاه هم ظاهر بشوند .البته موج اجتماعي عليه آنها سنگين بود و اينها
س��عي كردند وانمود كنند كه ما را به زور و با تمهيدات خاصي آوردهاند؛ امري كه بنا به ش��واهد
گوناگون و موضعگيرهاي مختلفي كه داشتند نميتواند درست باشد.
ماجراي «سپاس» ،اقتدار تشكيالتي مس��عود رجوي را افزون كرد و صداي معدود منتقدان
«غيرسپاسي» و معترضان به خطمشي مس��عود رجوي را تحت هياهو و ضربه ناشي از سپاس
پوش��اند؛ يعني اگر لطفاهلل ميثمي ،محمد محمدي و كساني ديگر در آن مقطع از منظری ديگر
و با نقطهنظراتي ديگر انتقاداتي به سازمان مجاهدین ميكردند ،رجوی اینها را با جريان سپاس
يك كاسه ميكرد و ميگفت ادامه خط اينها هم همين است.
اجازه بدهيد گريزي بزنم به بحث هميشگي اينس��الها يعني موضوع معروف به «سيكل
معيوب» .یعنی ما شاهدآن هس��تيم كه افراطيگري راست هميش��ه خوراك و وسيله تبليغاتي
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براي افراطيگري چپ فراهم ميكندومتقاب ً
ال افراطيگري چپ هم خوراك براي افراطيگري
راست فراهم ميآورد .آن سالها هم به نظر من آغاز اين ماجراي سيكل معيوب بود كه ما شاهد
بوديم جريان «سپاس» باعث افزايش اقتدار تشكيالتي مسعود رجوي در كل سازمان ميشود.
به خاطر دارم وقتيكه همه ما در بند دو زندان اوين جمع ش��ديم مدتها احمد حنيفنژاد منفرد
بود بهدليل اينكه نظراتي متفاوت از نظرات رجوی داشت .اما بعد از ماجراي موسوم به سپاس،
او هم بهطور كامل بيانيه دوازدهمادهاي مورد نظر رجوي را ميپذيرد.
به اعتقاد من ،تقابل جریان سپاسگوی سال  1355و به قدرت رسیده سال  1357و آن بيانيه
 12مادهای و بخصوص ماده ده آن ،زمینه س��از درگيريهايي اس��ت كه بر بستري از تحوالت
اجتماعي به ماجراي سيخرداد  60ختم ميشود.
يك سالي از بيانيه دوازدهمادهاي نگذشته بود كه مجاهدين در زندان اوين و ك ً
ال زندانهاي
ايران مجدداً موقعيت منحصر به فرد خود را بهدس��ت آوردند؛ يعني موج جريان ماركسيس��تي
را از س��ر گذراندند ،موج جريانات س��نتي مذهبي را از سر گذراندند ،اس��تحكام تشكيالتي پيدا
كردند ،جزوات تشكيالتي در زندان يكي پس از ديگري نوش��ته و مورد استفاده قرار ميگرفت،
افرادي براي انتقال اين تجربيات از زندان اوين به زندانهاي ديگر انتقال پيدا ميكردند .ضمن ًا
شرايط زيس��ت در زندانها در سال  56نسبت به س��الهاي  54 55كه شرايط بسيار سختي بود
كمي تعديل شده بود و امكان كار و فعاليت تشكيالتي پيدا ش��د .همزمان در خارج از زندان و در
س��طح جامعه اعتراضاتي صورت ميگرفت كه ميرفت به اعتراضات اجتماعي گسترده تبديل
بش��ود .انعكاس اين اعتراضات در زندان ،كاهش فشار روي زندانيان ،افزايش مالقات ،افزایش
ارتباطات درون و بيرون زندان،ارتباطات بندهاي مختلف زن��دان و ...همه اينها اين امكان را به
سازمان ميداد كه خودش را بازسازي كند.
در چنین شرايطی ،يك حادثه خارج از انتظار ما صورت گرفت؛ درست در سال 1356در نقطهاي
كه ما در ماكزيمم وحدت تش��كيالتي بوديم تحوالت خارج از زندان آغاز شد و كمي بعد به فاصله
يك سال و اندي انقالبي صورت گرفت که در نتیجه آن تمام زندانيان سياسي آزاد شدند.
در بدنه و نزدیک به راس و يا حداقل در بخش��ي از رهبري انقالب ،نيروهايي حضور داشتند
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كه در آن س��الها بهعنوان «راست ارتجاعي» مورد حمله س��ازمان قرار گرفته ،در درون زندان
منفرد و منزوی شده بودند.
در آن س��الهايي كه ما در زندان و در زير فش��ارهای همهجانبه بوديم ميبايستي مرزهاي
سياس��ي ايدئولوژيك خودمان را با جريانات گوناگون روش��ن كنيم .برای این منظور جزوهاي
بهنام «چپ و راست» تنظيم شد و در آن نيروهاي سياس��ي موجود در جامعه به لحاظ سياسي و
ايدئولوژي تعريف شدند .آنجا براي اولينبار با انديشه دكترش��ريعتي ،انديشه مهندسبازرگان
و انديش��ه آيتاهللخمين��ي برخورد ش��د و آنها ب��ه دس��تهبنديهاي گوناگون ب��ورژوازی و
خردهبورژوازي راست ،ميانه و ...تقسيم شدند.
در بحث چپ و راس��ت س��ازمان خود را در منتهیالیه ترقی خواهی و تکامل یعنی چپترین
موضع قرار میداد .مارکسیس��تهای(اصولی) را نزدیکترین نیرو به خود و راس��تارتجاعی را
بهلحاظ سیاس��ی دورترین میداند .اما بهلحاظ ایدئولوژیک و نمایندگی کردن اسالم؛ رابطه با
«راست ارتجاعی» را رابطه تز و آنتیتز یعنی بود و نبود تعریف میکند.
چنی��ن تنظیم رابط��ه و چنان نوش��تههايی ،که دی��ر و یا زود به دس��ت هم��ان بهاصطالح
«راس��تهای ارتجاعی» هم میافتد و در اردوی مقابل نیز صفآرايی مشابهی پدید آورد .آنها
نیز همان رابطه تز و آنتیتز را منتها از منظر منافع خود و تشکیالت خود تعقیب کردند.
جريان موسوم به «راست ارتجاعي» در زندان توسط س��ازمان ،بهشدت منزوي شد و شرايط
بسيار سخت روحي و رواني براي آنها ايجاد شده بود .در زندان با افرادي نظیر عسگراوالدي كه
از رهبران اين جريان و يكي از چهرههاي ش��اخص آن بود حتي سالم و احوالپرسي معمولي هم
صورت نميگرفت( .بایکوت کامل و حداقل رابطه صنفی) اينها فش��ارهايي را تحمل ميكردند
مضاعف بر زندان ش��اه .ش��ايد يكي از عللی ك��ه اينها به اين نقطهنظر رس��يدند ك��ه اگر روزي
مجاهدين به حكومت برسند روزگار آنها بدتر از زمان شاه خواهدشد ،تجربه شخصي خودشان
بود .اين همان چيزي بود كه اينها را به طرف ماجراي سپاس و تغییر تضاد اصلي آن روزگار سوق
داد و در فردای پیروزی انقالب ،زمانیکه دست باال راداشتند گویا میخواستند تالفی کنند و یا از
تکرار آنچه که در زندان بر آنها رفت جلوگیری کرده و بنابراین دست پیش گرفتند.
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حاال بعد از پيروزي انقالب ،صحنهآرايی قدرت طوري ش��ده بود كه بس��ياري از اينها نظير
الجوردي و عس��گراوالدي و دیگران نزدیک به رأس هرم ق��درت و در زمره نزديكان و محارم
جاي داشتند .از تحول س��ال  54و ماجراي مجيد ش��ريفواقفي و ماجراهاي زندان زمان بسيار
كوتاهي يعني كمتر از سهس��ال گذشته بود و دوسال هم از ماجراي س��پاس؛ اين زخمي بود سر
باز و درواقع اثرات اي��ن درگيريها بهجاي خودش باق��ي بود .هنوز زمان آنقدر نگذش��ته بود
كه بهجای منافع کوتاهمدت گروهی بش��ود .اين پدی��ده را در پرتو مناف��ع کالن ملی و در پرتو
نقطهنظرات تاريخي سياسي مشخص و معين مورد بررسي قرار داد.
در آن لحظه هنوز بازيگران صحنه خودش��ان موضوع تحليل و بررس��ي بودن��د و بنابراين از
جمعبندي دقيق نسبت به تحوالت به نسبتي كه ما امروزه ميتوانيم صحنه را ببينيم ناتوان بودند.
عالوه بر اين ،واقعيت اين بود كه ماجراي موس��وم به «راس��ت ارتجاع��ي» در درون زندان
به صورت روش��ن و دقيقي تجزيهوتحليل نش��ده بود .وقتي گفته میش��د «راس��ت ارتجاعي»
معلوم نبود كدام قش��ر و طبقه اجتماعي و يا كدام قش��ر و طيف بورژوازي مدنظر است .بعدها در
فرداي پيروزي انقالب و در بحثهاي بعدي درون س��ازماني اين مسئله جمعبندي و در جزواتي
آموزشي در درون سازمان باعنوان «ارتجاع چيست و مرتجع كيست» و همينطور «پايگاههاي
امپرياليس��م» و غيره منعكس ميش��د .در اين جمعبنديها نظر س��ازمان اينطور گفته شد كه
مقصود از راست ارتجاعي ،اقشار سنتي خردهبورژوازي و اقشار بازاري و اين نيروهايي است كه از
نظر آن موقع سازمان ،دست باال را هم به لحاظ سياسي در حاكميت بعد از سقوط شاه داشتند.
پس ش�ما معتقديد ك�ه درواق�ع نطف�ه درگيريه�اي س�ال  60و نقطهعطف س�يخرداد در
درگيريهاي درون زندان شكل گرفت؟

امروزه اگر بخواهيم به آن سالها نگاه كنيم و اگر مسامحت ًا بپذيريم كه در شرايط زندان اوين
و در زمان شاه امكان عمل دموكراتيك يا گسترش دموكراس��ي براي سازمان مجاهدين خلق
وجود نداشت كه به نظر من بهش��كلي هم وجود داشت حداقل در س��الهاي  56 57اگر اراده و
نقطهنظري مشخص در اين زمينه وجود ميداشت آيندهاي ديگر براي ما رقم ميخورد.
به نظر من يكي از خطاهاي جدي كه س��ازمان مجاهدين دانس��ته و يا ندانس��ته در فرداي
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پيروزي انقالب و واژگون شدن حكومت شاه مرتكب ش��د اين بود كه در مدار و در هيئت بسته
«سازماني» باقي ماند.
ما بارها و بارها خطاب به نيروهاي سياس��ي ماركسيس��ت اعم از چريكهاي فدايي ،گروه
اش��رف دهقاني و يا جريان موس��وم به پيكار ميگفتيم اينطور نيست كه فقط عكسها عوض
ش��ده باش��د چون آنها طوري برخورد ميكردند كه گويي عكسها عوض شده است ،عكس
ش��اه رفته و عكس آقاي خميني آمده اس��ت و ما رس��م ًا به آنها ميگفتيم كه حاكميت جديد
حاكميتي است ديگر ،با پايگاه اجتماعي ديگر و خاس��تگاه ديگر و نقطهنظرات ديگر .اما در عين
حال كه اين را به آنها ميگفتيم خودم��ان از يك ضرورت جدي غافل بوديم و آن اينكه روابط
و مناسبات ما از فرداي پيروزي انقالب تا خرداد  ، 60كماكان مانند سازمان مجاهدين سالهاي
پيش از انقالب بود .البته سازمان مجاهديني كه اينبار بمب و اسلحه و نارنجك توليد ومصرف
نميكرد؛ اين را بايد اذعان كرد و اينها تبليغات ناروايي بود كه آن سالها عليه سازمان ميشد.
در فرداي پيروزي انقالب ما با شرايط جديدي روبهرو شديم؛ شرايطي كه ازسويي نيروهايي
را كه در زندان ش��اه راس��ت ارتجاعي ناميده بوديم در رأس انقالب قرار گرفته بودند و ازسوي
ديگر حكومت ديكتاتوري شاه وابس��ته به امپرياليزم امريكا سرنگون ش��ده بود و نوعی فضاي
نيمهباز سياسي و حتي در ماههاي اول فضاي كام ً
ال باز سياسي بهوجود آمده بود.
تحوالت و س��رعت آنها به نحوي بود كه تمامي نيروها اعم از آنها كه به حاكميت رسيده
بودند و آنها كه بيرون از حاكميت مانده بودند را چنان غافلگير كرد كه قادر به درك مشخص و
روشني از وضعيت موجود نبودند.
حركت بهمنوار تودهها با سرعت غيرقابل تصوري حكومت شاه را درنورديده بود و شرايطي
را بهوجود آورده بود ك��ه گويي حاكميتي وجود ندارد و قدرت در آن وس��ط افت��اده و گروههاي
سياسي ميبايستي هركدام هر چه س��ريعتر اين گوي قدرت را بربايند و هركدام از آنها در اين
تالش بودند كه سهمي بزرگتر و بيشتر را نصيب خودشان بكنند.
در چنين شرايطي درهاي زندان هم باز شده بود و بدنه سازمان مجاهدين با رقمي نزديك 200
تا حداكثر  250نفر كادر كه طي س��الهاي  54تا  57آموزش سياس��ي ايدئولوژيك ديده و وحدت

496

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

تشكيالتي پيدا كرده بودند ،به مانند يك پتانسيل،یک نيروي متمركز و يك فنر فشردهشدهاي كه
امكان گسترش و رشد در شرايط مساعد آن روزها را داشتند وارد صحنه اجتماعي شدند.
در آن ايام تصوير عمومي از مجاهدين تصويري درمجموع مثبت بود .خاطرههايي كه مردم
از ش��هداي مجاهدين ،از محمد حنيفنژاد ،سعيد محس��ن ،علياصغر بديعزادگان و بخصوص
خانواده رضاييه��ا و بعد هم مجيد ش��ريفواقفي و مجموعه اينها داش��تند مثلثي را در ذهنها
تداعي ميكرد؛ مثلث خمینی ،ش��ريعتي و مجاهدین .آیتاهلل خميني رهبر انقالب ،ش��ريعتي
معلم انقالب و مجاهدين بازوي نظامي انقالب .چنین مثلثي البته در واقعيت امر وجود نداشت؛
نه از جانب برخي نیروهای معتقد و وفادار به آیتاهلل خمینی و نه از جانب سازمان مجاهدين.
سازمان مجاهدين که بهلحاظ ایدئولوژیکی و بعد هم سازمان یافتگی خود را يك سروگردن
باالتر ميدانست ،به سرعت شروع به رشد كرد .رشد س��ازماني ،كساني را كه در حاكميت بودند
و تجربه زندان س��ال  54به بعد و انزوايي كه براي آنها بهوجود آمده بود رابه یادداش��تند ،بسيار
نگران كرد .كابوسی وحشتناك اينبار در ابعاد وس��يع اجتماعي .البته اين نظر تمامي حاكميت
نبود ،اما نظ��ر بخش يا جناحي از حاكميت بود كه بهداليل س��وابق طوالني زن��دان و مبارزه در
زمان شاه حرفهايشان تاثیر داشت.
اين جريان مذهبي سنتي ،كه امروز به محافظهكار معروف ش��ده ،در منتهياليه طيف راست
خود خواستار اين بود كه از همان فرداي پيروزي انقالب با مجاهدين تسويهحساب نهايي صورت
بگيرد و بر اين نظر بود ك��ه هر چقدر زمان بگذرد مجاهدين قادر خواهند بود جوانان بيش��تري را
«فريب» بدهند و نيروي بيش��تري را جذب كنن��د كه در اين صورت مقابله ب��ا آنها هزينههاي
بيش��تري را طلب ميكند ،پس هماكنون تا تنور انقالب داغ اس��ت نان چس��بانده شود هزينهها
و ضربات كمتري را ش��امل میش��ود .اين نقطهنظر مربوط به منتهياليه جريان راس��ت است و
همانطور كه عرض كردم تمامي نقطهنظرات موجود در حاكميت نبود .حاكميت جديددر رأس
او ًال به اين نس��بت و به اين ش��دت درگير مس��ئله نبود ،ثاني ًا بنا به ضرورترهبری انقالب ،نگاه
ايشان به مسائل نگاه كالن بود .گرچه جريانهاي جانبي تالش برتأثيرگذاری داشتند.
مجاهدين با اين مش��كل روبهرو بودند و ت�لاش ميكردند با جريانه��اي ديگر حاكميت
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كه تجرب��ه درگيريهاي س��ال 55و  56زن��دان را نداش��تند روابط��ي برقرار كنن��د و فضاي
تنفس و فعاليت را براي خ��ود حفظ كنند .مجاهدين در بس��ياري از نشرياتش��ان ميگفتند كه
ما مرحله مبارزه ضدديكتاتوري را با موفقيت پش��ت س��ر گذراندهايم و اكن��ون وارد يك مبارزه
پيچيده ضدامپرياليس��تي ش��دهايم؛ امري كه با نگاه امروز و كمي بعد از آن س��الها ،بيشتر به
نادرس��تياش پي ميبريم .زيرا در آن ايام هن��وز روند مبارزه ضدديكتات��وري و دموكراتيك را
پشت سر نگذاش��ته بوديم و بسياري مولفهها در سطوح مختلف سياس��ي ،اجتماعي و مناسبات
جامعه و مناس��بات احزاب محقق نش��ده بود .افزون بر اينكه در تحقق اي��ن مرحله از انقالب
اگرچه به لحاظ نظري حضور مجاهدين و ش��هدا و جانباختگانشان انگيزاننده بود و به تودههاي
مردم انگيزه ميداد و بس��ياري با گمان همان مثلثي كه گفتم تصوير بنيانگذاران سازمان را در
تظاهرات ميآوردند ،اما ش��اهد بوديد و ما هم از درون زندانها ميش��نيديم كه نس��بت به آرم
سازمان مجاهدين حساسيت وجود دارد ،آرمي كه آرم خود مجاهدين بود و در آن آيه قرآن وجود
داشت نه آرم سازمانمجاهدين ماركسيست شده .اما بهدليل حساسيتهاي تاريخي از ماجراي
ميزراكوچكخان تا ماجراي ترور مجيد شريفواقفي توس��ط نيروهاي ماركسيست،حساسيت
تاريخي نس��بت به ماركسيس��تها را بار ديگر در اذهان زنده كرده بود .با وجود تالش رهبري
مجاهدين در طي س��الهاي  47تا  54براي پيدايش يك نوع تق��رب و همگرايي در نيروهاي
مختلفالعقي��ده در درون جامع��ه ،ماجراي خونين س��ال  54اي��ن نظريه پيش��ين و تاريخي را
زنده كرده بود كه ماركسيس��تها هميش��ه دنبال ضربهزدن هستند و هميش��ه به مسلمانها و
سازمانها و شخصيتهاي اسالمي نارو زدهاند .از جنبش جنگل گرفته تا نهضت ملي و مصدق
و امروزه هم ترور ناجوانمردانه شريفواقفي.
اين فضاي عمومي جامعه هيجانزده و غيرس��ازمانيافته بود .ف��رض كنيد عكس مهدي
رضايي در تظاهرات آورده ميش��د .اما اگر روي همين عكس آرم سازمان بود نسبت به اين آرم،
بخصوص داس ،چكش و ستاره آن ،حساسيت نش��ان داده ميشد .اين را به اين جهت ميگويم
كه فضاي عمومي آن س��الها بازسازي بش��ود .فراموش نكنيم كه جامعه در آن سالها داس و
چكش و ستاره را نمادهاي كمونيستي ميديد.
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اما در همی��ن حاكميتي كه پس از پيروزي انق�لاب بهوجود آمد در اواي��ل ،نام مجاهدين بر
بس��ياري از ميادين ،مراكز و خيابانها گذاش��ته ش��د؛ مي��دان رضاييها ،خياب��ان حنيفنژاد،
بيمارس��تان مهدي رضايي و ...گرچه به فاصله كوتاهي همه اين نامها حذف ش��د .اما يك نام
هنوز كه هنوز است بر جاي مانده اس��ت و آن نام زندهياد مجيد شريفواقفي بر دانشگاهي است
كه او در آن درس ميخواند .حساسيتها تا اين حد بود .در چنين فضا و حساسيتهايي سياست
س��ازمان مجاهدین ادامه مبارزه به ش��کل «س��ازماني» اما غیر مس��لحانه بود .يعني كماكان
ميخواست به شكل «سازماني» به حيات سياس��ي خود ادامه بدهد .درحاليكه شكل سازماني
معطوف و مربوط اس��ت به محتوا و مرحله مبارزه .مناس��بات دوران مب��ارزات مخفي در قبل از
انقالب با مناسبات دوران بعد از انقالب نمیتوانست یکسان باشد.
شاید روش درس��ت در فرداي پيروزي انقالب ،رويآوردن سازمان بهسوي مناسبات حزبي
و درنتيجه بازشدن روابط و گس��ترش دموكراسي درون س��ازمان بود .البته سازمان مجاهدين
در نظر به اين نتيجه رسيده بود ،بههميندليل هم در مقطعي تش��كيالتي را بهوجود آورد بهنام
«جنبش ملي مجاهدين» .هدف جنبش مل��ی مجاهدین جذب نيروهاي گس��ترده اجتماعي،
در عین حفظ مناس��بات س��ازماني بودو اين يك تناقض بزرگ بود .بههمين دليل جنبش ملي
مجاهدين عمر طوالني نكرد و بعد از مدتي و با صدور چنداطالعيه همراه با يكس��ري موتلفان
سياسي به عمر خودش پايان داد و دوباره سازمان مجاهدين ماند و مناسبات سازمانياش.
از دیگر نقاطعطفی كه در شكلگيري س��يخرداد 60و رفتن به سوي خشونت نقش بازي
ميكند خارجشدن آقاي طالقاني از صحنه است .ش��خصيت آقاي طالقاني نقشي تعيينكننده
و تعديلكننده داشت .ازسويي س��پر بالي مجاهدين بود و از آنها درمقابل جريانات آن طرف
خط محافظت ميكرد؛ جرياناتي كه به ربودن فرزند ايش��ان اقدام ميكردند يا جرياناتي كه در
گوشه و كنار كشور ميخواستند با ايجاد بحران س�� ِر گروههاي مخالف سياسي را هر چه زودتر
زير آب كنند .جرياناتي كه ش��ايد به «جمهوري«اس�لامي هم اعتقاد چندانی نداشتند و بيشتر
يك نوع خليفهگري مدنظرش��ان بود .آقاي طالقاني در مقابل اينها ميايس��تاد.به خصوص که
نظرات ایشان نزد آيتاهلل خميني هم تأثير داشت و تنها جريانات مقابل نبودند كه نقطهنظرات
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خودش��ان را به آيتاهلل خميني ميرس��اندند .از س��وی دیگر آیت اهلل طالقانی ضمن حفاظت از
مجاهدین عامل کنترل کننده و تعدیل کننده آنها نیز بود.ازای��ن رو نقش ويژه و تعديلكننده
ایشان بهعنوان سپرحائل در ميان هر دو جريان بسیار حائز اهمیت بود.
خروج آيتاهلل از صحنه ،زمينه را براي درگيري هرچه س��ريعتر دوطرف مهیا كرد.درگیری
که هيچكدام از دو جريان فكر نميكرد چني��ن خونبار ،پرهزينه و طوالني باش��د .هركدام فكر
ميكرد قادر خواهد ب��ود ديگري را در كوت��اه مدت و با هزين��ه اندك از صحنه خ��ارج كرده و
آنگاه بيخيال و بدون دغدغه به حركت خود ادامه دهد .تاریخ بیس��ت و چند سال گذشته نشان
دادکه محاس��به هر دو گروه غلط بود .منافع کالن ملی و تاریخی و حتی اس�لامی فدای منافع
کوتاهمدت ،خصومتها وکوتهبینیهای حزبی و سازمانی گردید.
البته كمي بعد از فوت ناگهاني آیتاهلل طالقانی حادثه گروگانگيري در سفارت امريكا پیش
آمد .اين ماجرا ش��ورو هيجان و فضاي ديگري در جامعه بهوجود آورد .مجاهدين با ش��عارهاي
خاص خود از حركت پشتيباني كردند .پش��تيباني آنها از حركت و درگيري حاكميت با دشمن
خارجي باعث ش��د كه درگيريهاي داخلي در كوتاهمدت تحتالش��عاع قرار بگيرد .البته براي
گروههاي سياسي غيرمجاهد نظير گروههاي ماركسيستي فضا بهاندازهاي كه براي مجاهدين
باز ش��د ،باز نش��د .مجاهدين با همس��ويي با اين حركت و رفتار معتدلي كه در آن ايام در پيش
گرفتند توانستند از آن فضا بهره ببرند.
ش��ركت در انتخابات گوناگون ،هم براي مجاهدين يك تجربه ب��راي جمعآوري نيرو بود و
هم ميتوانس��ت براي حاكميت يك نقطه مثبت باش��د از اين جهت كه معترضان و گروههاي
مخالف ميتوانند وارد بازي سياسي ش��وند ،اما جريانهايي در حاكميت بودند كه نميخواستند
مجاهدين حتي به اندازه يك يا دو كرس��ي در مجلس  ،جايي در حاكمي��ت و زباني براي گفتن
داشته باش��ند .من اين تفكر را در پدیدار شدن تحوالتي كه به س��يخرداد رسيد ،موثر ميدانم.
ش��اهد اين بوديم كه در گوش��ه و كنار يك يا دونفر از چهرههاي درجه دو و سه مجاهدين راي
مكفي براي نمايندگي مجلس آوردند ولي اعتبارنامههاي آنها تصويب نش��د و مانع ورود آنها
به مجلس شدند .به نظر من اشتباهي كه حاكميت كرد اين بود كه ميدان نداد مجاهدين حتي در
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حد چند كرسي وارد بازي پارلماني و دموكراسي بشوند.
از آن س��و ،اش��تباهي كه مجاهدين مرتكب ش��دند اين بود كه با وج��ود توصيههاي مكرر
خودشان به گروههاي ماركسيستي دال بر هشدار نس��بت به چپروي يا چپنمايي ،در مقطعي
كه خود آنها درگير ميشوند اين اصل را به فراموشي ميس��پارند؛ اين اشتباه در شرايط فقدان
آيتاهلل طالقاني روند تحوالت را به جايي رس��اند كه روز به روز بخصوص در سال  1359شاهد
تشديد درگيريها هستيم.
قضيه دستگيري سعادتي در تشديد اين روند چه تأثيري داشت؟

در مورد س��عادتي مطالب زيادي گفته ش��ده اس��ت .ميدانيد كه ما باهم همشهري بودیم.
سعادتي از كادرهاي عضوگيري شده بعد از س��ال پنجاه بود .مدتی باهم در بند  2اوین بودیم .او
بعدها بهعنوان نماينده و س��خنگوي اصلی مجاهدين همراه با بیانیه  12مادهای به زندان قصر
فرستاده شد .بعد از انقالب سعادتي در بخشي كار ميكرد كه مس��ئول آن موسي خياباني بود و
من هم مدتی در آنجا بودم .این بخش عهدهدار جمعآوري اطالعات و اسناد و مدارك بود.
میدانید که نقطه اوج همگرايي و نزديكي سازمان مجاهدين با حاكميت جديد در روز مالقات
مسعود رجوی و موسي خیابانی با آيتاهلل خميني در قم بود ،اگر اشتباه نكنم  6اردیبهشت .1358
پس از شهادتيني كه مسعود رجوي مينويسد ،آيتاهلل خميني ،مسعود رجوي و موسي خياباني را
میپذیرد .محمود احمدي ویکی دو نفردیگر كه براي تهيه عكس و گزارش رفته بودند ،نیز همراه
گروه بودند .در آنروز من در تهران و در دفتر نش��ريه مجاهد بودم که ش��نيدم سعادتي دستگير
شده است .درس��ت همان روز مالقات در قم بود که ماجرای دستگیری سعادتی پیش آمد .یعنی
درحاليكه ماكزيمم تقارب و همگرايي در آن ايام بهوجود آمده ب��ود ،جريان یا جریاناتی که اين
تقارب و همگرايي را خوش نداشتند ،بهشدت فعال ش��دند .در خاطرات بعضي از آقايان ،از جمله
خاطرات آیتاهلل یزدی((( كه در ايران منتشر شده ،میخوانیم كه در آن ایام موج سنگيني بهمنظور
جلوگیری از اين مالقات و اینکه آيتاهلل خميني را به اعالم موضع هرچه صريحتر و علنيتر در
 - 1ر.ك به گفتوگوي نشريه چشمانداز ايران با دكتر سعيد حجاريان ،شماره .31
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مقابل مجاهدين بكشانند ،به راه افتاده بود.
دس��تگيري س��عادتي در روز مالقات رجوی و خیابانی ب��ا آیتاهلل خمینی ،آن روی س��كه
نزديكي مجاهدين و حاكميت به يكديگر بود؛ تالشي براي ايجاد افتراق ،براي فاصله انداختن و
ايجاد زمينههاي درگيري فيزيكي و درنهايت نظامي.
من قضيه س��عادتي را در يك كلمه خالصه ميكنم ،س��عادتي به ش��كلي گروگان حاكميت
ميش��ود درمقابل مجاهدين .يعني در صورت مسئله مش��کالت مجاهدین با حاکمیت «مسئله
سعادتي» هميشه بهعنوان «مس��ئله دوم» درگيريها باقی میماند ،استخوانی الی زخم .البته
در مقطع دس��تگيري ،ماجراي سعادتي مس��ئله ش��ماره يك مجاهدين بود اما بعد از راهپيمائی
مجاهدین در تهران و بعد از جمله معروف آقاي طالقانی كه «ماجراي س��عادتي جاسوسي نيست
و نمیدانم چرا در این مملکت همیشه جاس��وس ش��وروی میگیرند و یكبار جاسوس آمریکا
نمیگیرند» سازمان اين پرونده را به سطح مسئله دوم تابلوي مشكالت خود با حاكميت تنزل داد.
آقاي طالقاني اين را هم گفته بود كه اينها (مجاهدين) غوره نشده مويز شدند.

بله ،درواقع سازمان آن بخش اول را كه ايشان گفته بود «ماجراي سعادتي جاسوسي نيست»
را نقل كرد ولي اينكه «اينها غوره نشده مويز شدهاند» را نقل نكرد.
سعادتي بدینترتیب در دست جرياني كه ميخواست از مجاهدين گزك بگيرد و آن را وسيله
فشار قرار بدهد باقی ماند .متأسفانه يكي از قربانيان بیگناه ماجراي سيخرداد  60سعادتی بود.
بيگناه بدین خاطركه هيچ نقشي در ماجراي سيخرداد نداشت  .به خصوص با آن وصيتنامه كه
به نظر من هم مضمون وهم محتواي آن با نظرات سعادتي ميخواند. ...
ما دستخط سعادتي را ميشناختيم ،وصيتنامه دستخط خودش بود.

در سازمان اظهار شد كه دستخط سعادتي جعل شده ،اما در هر صورت اگر اين وصيتنامه را مبنا
بگيريم ميبينيم كه او نقشي در ماجراي سيخرداد نداش��ت .نقطهنظرات سعادتي را من از پيش
ميشناختم و موضعگيريهاي او نش��اندهنده درستي قضيه است .ولي ش��ما ميبينيد در خود
ماجراي سعادتي امروزه بس��ياري رازهاي سر به مهر آن ایام باز شده ،س��عادتي كه توسط دادگاه
ب ه دهسال زندان محكوم شده بود بالفاصله پس از سيخرداد به بهانه واهي ترور كچويي ،توسط
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الجوردي اعدام ميشود .اين چيزي است كه ديگر امروزه راز س��ر به مهري نيست و بسياري از
كسانيكه خودشان از نزديك شاهد بودند ميگويند كه الجوردي ارتباطات زندان را قطع ميكند
تا كسي نتواند جلوي اعدام سعادتي را بگيرد .درحاليكه مرحوم رجايي و خيليهاي ديگر مخالف
اين كار بودند ولي او ارتباطات را قطع ميكند و اين كار را انجام ميدهد.
از قضا چنين برخوردهايي نتيجه معكوس به بار ميآورد؛ يعني اگ��ر فرض را بر اين بگيريم
كه نقطهنظرات سعادتي مخالف خطمشي بهوجود آمده در س��يخرداد است ،وقتيكه او توسط
الجوردي به آن وضعيت اعدام ميش��ود ،ديگ��ر در فضای هيجانات بهوج��ود آمده و تحوالت
س��ريعي كه صورت ميگيرد نهتنها گوشي براي ش��نيدن حرفهاي س��عادتي مهيا نيست كه
بهراحتي ميش��ود گفت كه وصيتنامهاش مجعول و قالبي اس��ت چراکه زمينهبراي ش��نيدن
اينگونه تحليلها آمادگي بیشتری دارد.
اينجاست كه دوباره داستان «سيكل معيوب» را يادآوري ميكنم كه چگونه افراطگري راست،
افراطگري چپ را تشويق و تغذيه ميكند و يكي از موارد برجسته آن همين ماجراي سعادتي است.
صحبتهايمان را ت��ا اینجاجمعبن��دي كنيم؛ س��ازمان مجاهدين که از زمان پیدایش��ش
بهخاطر نظرات جدید و رادی��کال و نیز بهخاطر جانبازیها و فداکاریه��ای افرادش در صحنه
سياس��ي اجتماعي ايران و بویژه در میان نيروهاي مذهبي و حتی ش��ماری از روحانیون ،اقتدار
و اعتبار ویژهای کس��ب کرده ب��ود ،بعد از ماجرای تغیی��ر ایدئولوژی س��ال  54و تصفیه خونین
درونی ،بهشدت اعتبار و اقتدار یعنی هژمونی خود بر نیروهای مذهبی را از دست داد .در این ایام
مجاهدین با دو موج مخالف یکی مارکسیستی و دیگری مذهبی روبهرو میشوند.
بعد از گذراندن مرحله مبارزه سياسي با جريانات ماركسيستی ،درگير مبارزه با جریانات مذهبی
سنتی شدند .مجاهدین در مبارزه با این دو جریان و بهمنظور حفظ موجوديت خویش به افزایش
استحكام تشکیالتی و اقتدار رهبري و بهطور مشخص رهبری مسعود رجوي متوسل شدند.
يعني بيم�ارياي كه براس�اس آن س�ازمان در س�ال  54ضربه ميخ�ورد (اقتدار و اس�تبداد

تشکیالتی و فعال مايشاء بودن مركزيت) اينبار در شكلي ديگر بازتوليد ميشود.
با بازش��دن درهاي زندان مركزيت مقتدر كه هم��ه كارهاي خودش را تئوري��زه كرده وارد

سيخرداد 60؛ هزينهاي كه هرگز تصور نميشد
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صحنه اجتماعي شد .سازمان به شكل «سازمان» باقي ماند و مناسبات دموكراتيزه نشد.
ازس��وي ديگر جريانات موس��وم به راس��ت و محافظهكار كه ت��ا ديروز در زندان « راس��ت
ارتجاعي» قلمداد ميشدند بخشي از حاكميت را تشكيل دادند .همين بخش از حاكميت بيشتر
متمايل به آغاز درگيري بود .مجاهدين در س��الهاي اول و دوم پ��س از پيروزي انقالب به نظر
من تا اواخر 1358درايت نسبي به خرج داده و از درگيرشدن پرهيز كردند.
بهمن  58و در زمانيكه مجاهدين حضوری حتی نمادین ،در حد یک یا دو کرسی در مجلس
ندارند و در شرايطیکه بدنه تشکیالتیشان بهشدت متورم و بزرگ شده است؛ مصادف ميشود
با كشتهشدن یکی از هواداران سازمان بهنام عباس ُعمانی در حین پخش پوستر و پالکاردهای
تبلیغاتی ( 5بهمن.)1358
به این مناس��بت و نیز س��الگرد ش��هادت احمدرضائی اولین شهید س��ازمان در زمان شاه،
سخنرانياي توسط مسعود رجوي در دانشگاه تهران برگزار ميشود ،باعنوان «آينده انقالب».
در این سخنرانی رجوی اشتباهی بزرگ مرتکب شده ،کشتهشدن عباس عمانی را با کشتهشدن
احمدرضايی مقایس��ه کرده و همطراز میداند .س��وای غلطبودن این تحلی��ل که خود رجوی
بارها در مورد آن به دیگران هش��دار داده بود ،كشتهش��دن مظلومانه عباس عماني ،موجهايی
از تظاهرات مجاهدین و درپی آن باز هم کشتهش��دن تنی چند از هواداران و اعضای سازمان را
بهدنبال آورد .موجهايی پیدرپی تا سرانجام به  30خرداد  60انجامید .از این رو بهمن  ، 58پايان
يك مرحله و آغاز مرحله ای ديگر است.
متشكرم و اميدوارم كه اين گفتوگو براي بازشكافي و ريشهيابي دقيقتر موضوع و پاسخ به
پرسشهاي فراوان ديگر ادامه يابد.
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گام به گام تا فاجعه سيخرداد 60
در بخش نخست گفتوگو به روند اقتدار تشكيالتي توسط ش�هرام ،ادامه آن توسط مسعود
رج�وي و پيامده�اي آن پرداختي�د .همچنين ع�وارض پيش آم�ده از جري�ان س�پاس و متقاب ً
ال
برخورد س�ازمان با آن روند را شكافتيد .پيش�نهاد ميش�ود در اين بخش موضوع روند تدريجي
درگيريها تا ورود به فاز نظامي را كه در بخش نخس�ت اش�ارههايي به آن داش�تيد ،ادامه دهيد.
خوب است ضمن آن به اين پرس�شها هم بپردازيد كه آيا در اين مدت درون سازمان و از كادرها
كس�ي پيشبيني ميكرد كه اين روند به كجا ميكش�د؟ و آي�ا در زمينه ورود به ف�از نظامي بهطور
دموكراتيك با س�طوح مختلف س�ازمان مشورت ش�ده بود؟ مس�عود رجوي به مهندس سحابي
گفته بود كه ما از پايين خيلي زير فش�ار هس�تيم كه كاري بكنيم( .چش�مانداز ايران ،شماره ،27
گفتوگو با عزتاهلل س�حابي) اين فش�ارها ازسوي چه كس�اني بود؛ از س�وي بدنه بود ،از جانب
تركشخوردههاي انقالب بود ،منشأ آن ابهت ،سوابق و غرور سازماني بود يا موارد ديگر؟

در بخش اول ،گفتوگوي ما به اينجا رس��يد كه رجوي در جريان س��خنراني بهمن ، 1358
دردانشگاه تهران ،که به مناسبت كشتهشدن اولين فرد از هواداران سازمان بهنام عباس عماني
(در جريان پخش اعالمیههاي تبليغاتي) برگزار شد ،مرتكب دو اشتباه ميشود .اشتباه اول اين
كه عباس عماني را با احمد رضايي مقايس��ه ميكند  .نتيجهگيري ساده و بالفصل اين مقايسه

506

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

آن است كه حاكميت شاه و حاكميت جديد ـ به فاصله كمتر از يكسال از پيروزي ـ مقايسهپذير
است .اشتباه دوم آن جمله معروف وی اس��ت که «واي به روزي كه مشت را با مشت و گلوله را
با گلوله پاسخ دهيم ».این جمله تنش و انعكاس گس��تردهای در حاكميت داشت .رجوی گرچه
بالفاصله تبصرهميزند كه امروزه ما در چنان ش��رايطی نيس��تيم ،اما بالفاصله اضافه میکند
كه «آن روز البته خود شما پشيمان خواهيد ش��د ».چنان اظهاراتی گرچه خوشايند هواداران و
نيروي ناراضی و تحريكشده شرکت کننده در مراسم س��وگواری است ،اما به لحاظ سياسي و
بهاصطالح ديپلماتيك در رابطه بين حاكميت و اپوزيس��يون ـ كه مجاهدين باش��ند ـ انشقاق و
نقار شديدي پدید ميآورد.
بدین ترتیب که ،اين اظهارات را نيروهاي طرف مقابل( بویژه کس��انیکه خواستار درگیری
هرچه زودتر بودند) دس��تاويز ق��رار داده و روی آن تبلیغ میکنند که ببيني��د؛ اينها در تدارک
مبارزه مسلحانه با جمهوری اسالمی هستند .
پيش از اين تاريخ ،در 2آذر ماه « 58میلیش��ا» تشکیل شده بود».ميليش��يا» يا چريكهاي
نيمهوقت ،مش��ابه نيروي «بس��يج  20میلیونی» ب��ود« .ميليش��يا» عمدت ًا از مي��ان نيروهاي
دانشآموزي و محالت تش��كيل ش��دكه بس��یار پرش��ور و پرانرژي بودند .بهگفته مجاهدین
«ميليش��يا»« ،بازوي انقالب» و «هس��ته اصلی ارتش مردمی» ،عليه تج��اوز خارجی و بویژه
تجاوز امپرياليزم امریکاب��ود( .نقل از مضمون اطالعیه سیاس��ی ـ نظامی ش��ماره  23مورخ 2
آذر .)58اما حاكميت جديد از «ميليش��يا» تصور ديگري دارد« .ميليشيا» براي حاكميت جديد
نيروي نظامي آينده سازمان مجاهدین بود.
به این ترتیب تندگويي و تندخويي از س��ویی و حركات خش��ن و ضرب و شتم ،که اکنون به
قتل هم انجامیده،از سوی دیگر؛ بر بیاعتمادی متقابلی که از سالها پیش وجود داشت افزوده
شده وخواه ناخواه تأثیر تشدیدکننده میگذارد.
در چنان فضايي انتخابات اولين دوره رياستجمهوري در راه است .آیتاهللخميني که پیش
از این کاندیدای روحانی حزبجمهوریاس�لامی (دکتر بهش��تی) را بهدلی��ل روحانی بودن از
شرکت در انتخابات منع کرده ،طي پیامی ( به تاریخ  14دیماه ،)1358ضمن تأکید بر ضرورت
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تسریع در امر انتخابات اعالم ميكند كه بنا ندارند كس��ي را حذف و يا كسي را تأييد كنند و «امر
صالحیت و انتخاب را ب��ه ملت» واگذار کردند  .اين برخوردي درس��ت و دموكراتيك بود .تعداد
داوطلبان براي شركت در انتخابات رياستجمهوري  106نفر اس��ت .استفاده از امکانات رادیو
تلویزیون برای تعداد  90نفر از آنها توس��ط «کمیس��یون بازرس��ی تبلیغات انتخابات» ممنوع
میشود و به این ترتیب آنها عم ً
ال رد صالحیت میشوند .با این همه تعداد 16نفر ميمانند که
مسعود رجوي ازجمله آنهاست .در ش��رایطیکه همه ميدانستند سازمان مجاهدين با رهبري
مسعود رجوي به قانوناساسي جمهورياسالمي رأي نداده است.
عامل مه��م دیگ��ر در صحنه سیاس��ی این ای��ام حضور حزبجمهوریاس�لامی اس��ت.
«حزبجمهوري اسالمي» توس��ط چندتن از روحانيون سرش��ناس در کمتر از یکهفته بعد از
پیروزی انقالب ( 28بهمن  )1358پایه گذاری شد.
از اهداف پایهگذاران اینست تا بهگفته خودشان نقطه ضعف تاريخي روحانيت را كه نداشتن
سازماندهي و بازوهاي اجرايي است جبران كنند.
آیتاهلل خمینی نسبت به تش��کیل حزب توس��ط روحانیت نظر مس��اعدی ندارند .هاشمی
رفس��نجانی در خاطرات خود در این باره چنین میگوید« :در ذهن ایشان این بود که روحانیت
یک تش��کل طبیعی اس��ت ....ایشان در پاس��خ این پرس��ش که چرا باتش��کیل حزب موافقت
نمیکنند ،میگفتند :ح��زب یک چی��ز تدریجیالحصول اس��ت ،من نمیتوانم چی��زی را که
هر زمانی میتواند وضعی داش��ته باش��د ،تأیید کنم ....استدالل دیگرش��ان این بود که شماها
که میخواهید حزبی بش��وید باید بهعنوان پدر جامعه و متعلق به همه باش��ید و درس��ت نیست
نیروهايی که مقبولیت عام دارند در یک حزب که بخش��ی از جامعه است ،محدود شوند .جواب
من این بود که «بناس��ت حزب ،مجموعهای از افکار مختلف نیروهای اسالمی طرفدار انقالب
اسالمی باشد و نه جناح فکری محدود ،که در این صورت حزب میتواند حالت پدری خودش را
در جامعه حفظ نماید(....هاشمی رفسنجانی ،انقالب و پیروزی ،ص218و)219
عالوه ب��ر این خاطرات ،نگاه��ی به مجموعه مصاحبههای موسس��ین ح��زب و نیز ترکیب
نیروهای تشکیلدهنده و رهبریکننده آن به روشنی نش��ان می دهد که :حزب فاقد معیارهای
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«مشخص» سیاسی ،اقتصادی ،تش��کیالتی و حتی اعتقادی یکسان است .یعنی بیش از آنکه
نظرات ایجابی مش��ترک در زمینههای گفتهشده باال عامل انس��جام آنها باشد ،عوامل سلبی
نظیر مخالفت و تض��اد با دیگر نیروها و گاه حتی نگرانی و وحش��ت از رش��د آنه��ا و درنتیجه
خارجش��دن امور از دس��ت روحانیت ،درونمایه «جمع»شدنشان اس��ت .در اینباره خاطرات
هاشمی رفسنجانی بسیار گویاست( .انقالب و پیروزی ،صفحات  215و )216
عالوه بر موارد يادشده دو گروه دیگر نیز به حزب میپیوندند:
1ـ فرصتطلبان نان به نرخ روز خور که خود را همیش��ه به قدرت میچسبانند2 .ـ نیروهای
مومنی که بنا به اعتقاد مذهبی و گاه صرف ًا بهعنوان فریضه مذهبی به عضویت حزب در آمدند.
«حزبجمهوري اس�لامي» هم اس��مش را از اس��م نظ��ام «جمهورياس�لامي» گرفته
و هم رهبرانش ،رهبران ش��ناخته ش��ده جمهوریاس�لامی بودند .درنتيجه در ذهن تودههاي
مردم يك نوع اين هماني بهوج��ود میآید ،كه گويي «حزبجمهورياس�لامي» همان نظام
«جمهورياسالمي» است و این در شرايطي است كه هنوز سنتهاي تحزب و سازمانيافتگي
و سنن دموكراتيك و حقوق شهروندی بهعنوان زیرساخت و پایه اصلی هرنوع تحزب در جامعه
نوپاي پس از پيروزي انقالب اساس ًا مطرح نش��ده و بهوجود نيامده .جامعه چه به لحاظ سیاسی
و بخصوص به لح��اظ تاریخی و اجتماعی فاقد تجربه مش��ارکت اجتماعی و درنتیجه توس��عه
سیاسی ناشی از آن بود.
تلقی رهبران و موسس��ین حزبجمهوری از حزب ،نوع اسلامی ـ روحانی «ح�زب فراگیر»
است .مقولهای که شکست آن پیش از انقالب هم تجربه شده بود.
اين مس��ئله كه حزبجمهورياس�لامي خودش را بهعنوان نظام جمهورياسالمي مطرح
ميكند و يكي دانستن نهاد حزب با نظام و حتی انقالب ،از مس��ائل تشديدكننده تضادها ميان
گروههاي اپوزيسيون و بهطور خاص سازمان مجاهدين و حاكميت جمهورياسالمي است.
به نظر من يكي از نقطهضعفهاي بزرگ بعدي كه عامل تشديد درگيريها شد همين نگاه
به مقوله قدرت ازسوي موسسین حزب بود.
در جريان انتخابات رياس��تجمهوري اتفاق قاب��ل توجه دیگر ط��رح ايرانياالصل نبودن
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آق��اي جاللالدين فارس��ي و ح��ذف او از ليس��ت كانديداه��ای انتخابات ریاس��تجمهوری
اس��ت .در خاطرات آقاي��ان ازجمله آقای هاش��مي رفس��نجاني ـ كه آنموقع از س��ران حزب
جمهورياس�لامي بود ـ ميخواني��م كه نظر حزب جمهورياس�لامي در مورد آقاي فارس��ي
اين بود كه ايش��ان ايرانياالصل اس��ت .ولي آقاي خميني برخ��ورد قانونمدارانه ميكنند و در
صحبته��اي گوناگون كه آخراالمر به نوش��تن نامهاي هم ختم ميش��ود اعالم میش��ود كه
جاللالدينفارس��ي ايرانياالصل نيس��ت و از آنجا که طبق قانوناساس��ي رئيسجمهور بايد
ايرانياالصل باشد ایش��ان از رقابت انتخاباتی حذف میش��ود .به این ترتیب كانديداي اصلي
حزب جمهورياسالمي از صحنه حذف ميشود.
مالحظه ميكنيد كه این همانی حزب جمهورياس�لامي و نظام جمهورياسالمي و نقش
فراگیری که برای خود قایلند تا آنجا پيش ميرود كه حزب جمهورياس�لامي به خودش اجازه
ميدهد كه مط��رح كند «به نظر م��ا آقاي جاللالدين فارس��ي ايرانياالصل هس��ت» ،يعني
كارشناس��ان اين قضيه روي آن نظر بدهن��د بهگونهي دلخواه
مقولهاي كارشناس��ي را كه بايد
ِ
خودتفسير ميكند ،ولي آقاي خميني بهعنوان رهبري انقالب در آن مقطع وارد ميشود و حكم
بر قانونمداري ميدهد.
پيش از اي��ن در  15ديم��اه 1358در س��تاد مرك��زي مجاهدين ،مس��عود رج��وي اعالم
كانديداتوري کرده و برنامهاي را اعالم ميكند که تشكيل شوراها ،حفظ تماميت ارضي ،آزادي
مطبوعات ،استمرار مبارزه ضد امپریالیس��تی محورهاي مهم آن برنامه هستند .رجوي خودش
را كانديداي نس��ل انقالب معرفي ميكند و اين عنوان يكي از سوژههاي تبليغاتي سازمان قرار
ميگيرد.
حذف جاللالدين فارس��ي ش��رايط جديدي را بهوجود ميآورد .حزب جمهورياس�لامي
كه به فاصله اندکی پیش از انتخاب��ات كانديداي اصلي خودش را حذف ش��ده ميبيند ،تالش
گس��تردهاي را در دو زمینه آغ��از میکند1:ـ حذف دیگ��ر رقبا2 .ـ جایگزینی فردی مناس��ب و
مطلوب بهجای جاللالدین فارسی.
اولين مرحله اين تالش حذف مس��عود رجوي است  .س��ازمان مجاهدين در آن مقطع اعالم
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ميكند كه گرچ��ه به قانوناساس��ی رأی مثبت نداده اما ب��ه آن الت��زام دارد و از طريق قانوني
خواهدكوش��يد تا آن را تغییر دهد .امري كه بعدها بهراحتي توس��ط خ��ود حاكميت نیز صورت
گرفت و تغيير قانوناساسي امري امكانپذير شد.
در این ایام «جمعی از مومنین» از آقاي خميني استفس��ار ميكنند و پاس��خ ايش��ان اين است
كه «كسيكه به قانوناساس��ي رأي مثبت نداده صالحیت ریاس��ت جمهوری ایران را ندارد»
و اين يعني حذف مسعود رجوي .رجوی پس از ش��نيدن اين اظهارات بالفاصله اعالم انصراف
ميكند.
او پس از انصراف اعالم ميكند كه ما براي قدرت نيامده بوديم و ش��ركت من بهعنوان يك
فرد نبود بلكه پاس��داری از مکتب و ارزشهای انقالب مدنظر بوده اس��ت و میافزاید که هدف
ما اين بوده كه وحدت ضدامپرياليس��تي مردم را حفظ كنيم و به اين ترتيب همچنان در خطوط
ضدامپرياليستي ،سربازان وفادار به امام هستيم.
بدینسان اولين خيز و تجربه سياسي ورود مجاهدين به عرصه مبارزه سياسي پس از نزديك
به دو تا س��ه هفته فعاليت سياس��ي ـ تبليغاتي بدنه س��ازمان و ميليش��يا ،با كنار رفتن رجوي از
انتخابات ،به پايان ميرسد.
جالب اس��ت بگويم که در انتخابات رياس��تجمهوري يك نوع صفبن��دی و جبههگيري
نیز صورت گرفت که از منظر حزبجمهوری اس�لامی تحریککننده بود ،يعني تقريب ًا بيش��تر
نيروهاي بي��رون حاكميت (غیر از حزبتوده) مس��تقيم و غيرمس��تقيم از كانديداتوري رجوي
حمايت كردند .حزب دموكرات كردس��تان ايران ،ش��يخعزالدين حس��يني ،كانون فرهنگي ـ
سياسي خلق تركمن ،س��ازمان چريكهاي فدايي خلق ،س��ازمان كومله ،پنجاهتن از اعضاي
هيئتعلمي دانش��گاهها ازجمله جريانها و اف��راد گوناگوني بودند ك��ه از كانديداتوري رجوي
حمايت كردند.
حذف جاللالدين فارسي و مس��عود رجوي ،ناتوانی حزبجمهوری برای معرفی کاندیدای
مطلوب و نزدیکی انتخابات شرايطي را بهوجود آورد كه به نفع آقاي بنيصدر تمام شد .با توجه
به اينكه بسياري ايشان را بهخاطر بعضي موضعگيريها منتخب امام نیز ميدانستند بنیصدر
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با درصد بسيار بااليي به رياستجمهوري رسيد.
مرحل�ه بع�دي روياروي�ي ،پ�س از انتخاب�ات اول رياس�تجمهوري ،از چه تاريخي ش�كل
ميگيرد؟

دور بعدي رويارويي مجاهدين با حاكميت مربوط به انتخابات اولين دوره مجلس ش��وراي

ملی است كه بعدها شورای اسالمی نامیده شد .در اواخر اس��فندماه 58انتخابات مجلس كه دو
مرحلهاي بود ،برگزار ميش��ود س��ازمان مجاهدين از يك ماه پيش به اس��تقبال اين انتخابات
ميرود .اگر اش��تباه نكنم انتخابات دور دوم 24 ،اس��فند ماه  1358برگزار ميش��ود .هر مرحله
از اين انتخابات كه صورت ميگيرد درگيريهاي دروني جامعه از س��وي مجاهدين و ازس��وي
نيروهاي وفادار به حاكميت تشديد ميشود .اعتراض مجاهدين به انتخابات مجلس اين بود كه
با دومرحلهاي شدن ،هيچكدام از كانديداهاي رسمي و اعالمشده آنها قادر به ورود به مجلس
نميشوند و همین گونه هم شد.
انتخابات مجلس اول يك موضوع را نشان داد و آن اینكه مجاهدين ،هرچند با فاصله زیاد،
اما بالفاصله بعد از نیروهای حاکمیت قرار دارند.
يعني اگر تركيب سياسي ـ اجتماعي نيروهاي ش��ركتكننده در آن جريانات را بررسي كنيم،
نيروهاي ماركسيست ـ انواع گوناگون و متنوعش��ان ـ همگي پايگاه اجتماعيشان تكرقمي
بود .اين در شرايطي بود كه نسبت ًا فضا آزاد بود و ميتوانستند ماكزيمم نيروهايشان را به صحنه
بياورند .نيروهاي مل��ي و نيروهاي ملي ـ مذهب��ي دو بخش ديگر نيروهاي سیاس��ی بودند که
در اوایل انقالب به ش��كلي در حاكميت و دولت موقت حضور داش��تند .در م��ورد نيروهاي ملي
و بهطور مش��خص جبههملي ،ميدانيد كه بورژوازيملي ايران بهدلي��ل ضعفهاي بنيادي و
تاريخي ونیز حاکمی��ت س��رمایهداری وابس��ته(کمپرادور) هيچوقت بهطور جدي نتوانس��ته
رشد كند ،درنتيجه س��ازمان سياس��ي او هم آنچنان نتوانست رش��د كند و در مقاطعي كه رشد
كرد به اعتبار ش��خصيت كاريزماتيك دكترمحمدمصدق ب��ود .از آن زمان به بع��د یعنی بعد از
ماجرای نهضت ملیشدن نفت تا س��الهاي 58ـ 57رهبران س��نتي جبههملي نتوانستند طي
اين س��الها كادرس��ازي كنند.بنابراین در مقطع انقالب و بعد از آن ني��روي جوان و پرتحركي
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ندارند و بيشتر همان رهبران پيش ،با سنهاي افزوده شده هستند .بنابراين از اين منظر اگر نگاه
كنيم ،ميبينيم نيروهاي جبههملي هم در مجموع تكرقمي هس��تند .نيروهاي ملي ـ مذهبي
كه با شاخص نهضت آزادي و ش��خص مهندس بازرگان شناخته ميش��ود وضعيت نيروهاي
جبههملي را ندارد و از پايگاه اجتماعي گس��تردهتري برخوردار است .براي اينكه با دو زبان ملي
و مذهبي صحبت ميكند و در پروس��ه انقالب حضور داش��ته ،پيش از انقالب در جامعه حضور
گوناگون داش��ته ،بويژه از طريق انجمنهاي اس�لامي مهندسان و پزش��كان و پس از انقالب
هم بخشي از اقش��ار جامعه را نمايندگي ميكند ،اما بهدلیل ش��یوه و نوع مبارزهای که رهبران
نهضتآزادی از سالها پیش اختیار کرده بودند ،نیروهای جوان کمتر جذب آنها شدند .فقدان
و یا اندک بودن نیروی پرش��ور جوانی باعث میش��د که فعالیت آنها نیز در مقایسه با نیروهای
جوانی كه به فرمان آقاي خميني به صحنهها ميآيند و مومنان به راه و تفكر او هس��تند تفاوت
كيفي داشته باشد.
به نظر من در ميان مجموعه نيروهاي حاضر در صحنه در آن دوران فقط يك نيرو هست كه
داراي مشخصههاي چندگانهاي است كه به او پتانس��يل و امكان این را میدهد كه هر چند با
فاصله زياد ،اما بهعنوان بديل و نيروي بعد از حاكميت حداقل خودش را مطرح كند و آن سازمان
مجاهدين است.
اگر بخواهم س��ازمان مجاهدي��ن را در چند كلم��ه توضیح دهم به س�ه پايه سوس�ياليزم،
ناسيوناليزم و اسلام ميرسم؛ آن س��ه پايهاي كه رهبري بنيانگذار سازمان بر اساس آن شكل
گرفت و از داليل رشد جدي سازمان چه در دوران شاه و مبارزه مسلحانه و چه در فردای پیروزی
انقالب بود.
وجود اين سه پايه و ریش��هداری آن در تاریخ ،س��نت و از طریق سوس��یالیزم در مدرنیته ،از
عوامل رشد مجاهدین بود.
در اين مورد توضيح بيشتري بدهيد.

سازمان مجاهدين خود را ميراثدار انقالب مشروطه،نهضت جنگل و نهضت ملي ميداند.
مقصودم از «سازمان مجاهدين» بنيانگذاران اس��ت و البته مقطع زمانياي كه اكنون داريم در
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مورد آن صحبت ميكنيم را نيز ش��امل ميش��ود .مجاهدین خود را ضد اس��تبداد ،ضد استعمار
وامپریالیزم و ضد استثمار توضیح میدهند.
گرچه تصویرش��ان از آزادیهای فردی و ک ً
ال مقوله آزادی و دموکراسی با آنچه که ما امروز
باور داریم متفاوت بود و بیش��تر تحتتأثیر جهان دو قطبی جنگ س��رد ،به دموکراسی و حقوق
فردی در مقابل حق��وق جمع واجتماع بهای کمت��ری میدادند اما بههرحال خ��ود را میراثدار
سنتهای انقالب مش��روطه و میراث انقالبی میرزاکوچک و بخصوص میراث ضد استعماری
نهضتملیشدن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق میدانستند.
شما خودتان در سازمان بودهايد و ميدانيد كه در آموزشهاي گوناگوني كه در سازمان داده
ميشد باورهاي ملي وجود داش��ت ،از اين منظر ،سازماني ملي بود .ازس��ويي سازمان مذهبي
بود و برخالف آنچه كه در زمان ش��اه گفته ميش��د ،ماركسيس��تهايي نبودند كه نقاب اسالم
بر چهره زده باشند؛ جوانها و نيروهايي بودند با سابقه شناختهش��ده و اعتقادات مذهبي و طبع ًا
با ضعفهاي خودش .وقتي سابقه هریک از افراد تش��كيلدهنده كادر و بويژه رهبري سازمان
را نگاه كنيم اين مس��ئله را به روش��ني ميبينيم و از اين روش��نتر نظرگاههاي آنهاس��ت كه
سازمان مجاهدين خودش را طاليهدار اس�لام نوين و تشيع راستين ميدانس��ت ،يعني پايه و
محور دوم س��ازمان مجاهدين مذهب و اس�لام اس��ت .پايه س��وم كه درواقع يكي از پايههاي
اختالف و درگيريه��اي بعدي س��ازمان با جناحهايي از حاكميت جمهورياس�لامي اس��ت
انديشه سوسياليس��تي و عدالتاجتماعي اس��ت .البته مقوله «عدالت اجتماعي» و تفسير از آن
طيف وسيعي را شامل ميش��ود؛ كلمهاي تفسيربردار كه ميتواند ش��كلهايي گوناگون داشته
باشد ،از سوسيال دموكراس��ي اروپا تا كمونيسم نوع استاليني خودش��ان را حامالن و طرفداران
عدالتاجتماعي وسوسياليسم ميدانند.
مجاهدين از تحوليكه از نهضتآزادي صورت ميگيرد و به گفته خودش��ان جهش��ي كه از
نهضتآزادي صورت ميدهند به «عدالتاجتماعي» نگاه ديگري ميكنند و خودشان را نماينده
راستين طبقه كارگر ميدانند .موحديني ميدانند كه با تكيه بر طبقه مستضعف و كارگر به پيش
ميروند .خودش��ان را ميراثدار ابوذر ميدانند .ابوذر غفاري را همچون دکتر شریعتی خداپرست
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سوسیالیست مینامیدند و به مارکس و چهگوارا هم نظر مثبت دارند و تا آنجا میروند که آنها را
موحدین شرمگین مینامند .بنابراين مجاهدين طرفدار نفي استثمار هستند ،يعني سوسياليست
سازماني آن سالها
هستند و مخالف سرمايهداري .ش��ما ميبينيد كه امپرياليزم را هم در جزوات
ِ
باالترين مرحله رشد سرمايهداري تعريف ميكنند؛ که البته تعريفي لنينيستي است.
هرچند س��ه پايه «ناسيوناليس��م ،اس�لام ،سوسياليس��م» به گفته ع��دهاي ناهمگونيها و
ناهمخوانيهايي داش��ته باش��د ،اما به نظر من پتانسيل نهفتهاي كه در اين س��هپايه وجود دارد
ميتوانست به س��رعت باز ش��ده به جذب نيرو بپردازد .حال ش��خصيت فردي آقاي رجوي يا
توان س��ازماندهي او در اين مقوله تأثي��ر دارد يا نه ،طبع ًا تأثير دارد ،اما اس��اس مس��ئله همانا
سهپايه اعتقادي مجاهدين در آن زمان است .ناگفته پیداست که امروزه در سال  ،1384سازمان
مجاهدين کنونی با اصول اولیه بنیانگذاری س��ازمان وبه تبع آن س��ه پایه مذکور فاصله بسیار
گرفته که موضوع صحبت کنونی ما نیست .
به ادامه موضوع شكلگيري زمينه درگيريها در آن ايام برگرديم.

در اين ايام قرارداد نوش��ته ناش��دهای بی��ن نیروهای حاكميت هس��ت ـ ك��ه بعدها هم در
گوشهوكنار بخصوص سالهاي اخير به آن اذعان ميكنند ـ داير بر این كه مجاهدين به هيچوجه
به ارگانهاي تصميمگيري و قدرت وارد نش��وند .اين به نظر من يكي از آن اش��تباهات جدي و
استراتژيك حاكميت جمهورياس�لامي در ابتداي انقالب بود .وقتي امروزه گفتهها و نوشتهها
را ميخوانيم ،ميبيني��م كه براي نمونه مهندس ب��ازرگان مخالف حض��ور مجاهدين در كابينه
بود و اين را به راس��تي و صداق��ت اعالم ميكرد ك��ه كار وزارتخانهها كاري تخصصي اس��ت و
اينها فاقد تخصصهاي الزم هس��تند .اما همين مهندس بازرگان حاضر به قبول مجاهدين در
ش��وراي انقالب و همينطور بعدها در مجلس بود و حتي در جري��ان انتخابات مجلس گفت كه
من به مس��عود رجوي رأي ميدهم .هرچند اين گفته براي او گران تمام شد.اما به نظر من از ديد
درازمدت و نگاه دموكراتيك و اصالحطلبانه ايشان ناشي ميشد .مرحوم بازرگان بر اين باور بود
كه حضور مجاهدين در مجلس باعث خواهد ش��د گفتوگوها ،قال و مقاله��ا و درواقع کنش و
واکنش هااز سطح خيابان به زير يك س��قف كه آنموقع اسمش مجلس شوراي ملي بود منتقل
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ش��ود .اين اولين درس قانون و دموكراسي اس��ت .تجربه تاريخي ملتها نشان داده مسائلي كه
بخواهد در خيابانها حلوفصل ش��ود س��رانجام خوبي ندارد و درنهايت به اغتشاش و خشونت
ميانجامد .بازرگان مايل بود كه مجاهدين به ش��وراي انقالب بيايند .در خاطراتي كه خواندهام
وآن موقع هم در جريان بخشي از آن بودم حتي كانديداتوري مسعود رجوي براي شوراي انقالب
مطرح ميش��ود كه تا آنجايي كه من ميدانم و صحبتهايي كه از مسعود رجوي شنيدهام از اين
مسئله استقبال ميكرد .ورود سازمان مجاهدين به ش��وراي انقالب ،يعني ورود شخص رجوي
به شورايانقالب ،ميتوانست مس��ئوليتپذيري اين س��ازمان را دربرابر كليت مجموعهاي كه
اسمش نظام جمهوري اسالمي بود باال ببرد و به شكلي خودش را در آن سهيم بداند.
اما مهندس س�حابي ميگويد آقاي طالقاني هم مخالف حضور مس�عود رجوي در ش�وراي
انقالب بود.

من از نظ��ر آقاي طالقان��ي اطالعي ندارم ول��ي در مجموع فكر ميكنم كه ورود س��ازمان
مجاهدين به آن حيطه مسئوليتپذيريشان را بس��يار باال ميبرد و اگر با نگاه امروز به گذشته
نگاه كنيم اين ميتوانست بسيار كمككننده باشد.
پس انتخاب مجلس اول ازسويي باعث تشديد درگيريها ميش��ود ،ولي در كنار آن مجدداً
شور و ش��عفي ميان هواداران بهوجود ميآيد .در يكي دو مورد هم كادرهاي درجه دوم و سوم در
گوشه و كنار در انتخابات پيروز ميشوند اما تصويب اعتبارنامههاي آنها دچار مشكل شد .براي
نمونه يك مورد را به خاطر دارم كه پس از رد اعتبارنامهاش در صحن مجلس ،بالفاصله پس از
خروج از صحن مجلس دستگيرشد و در زندان ماند...
به چه داليلي اين عزم جدي شكل گرفته بود؟

اين عزم جدي طبع ًا از سابقهاي برخوردار بود و از خصومتهايي ناشي ميشد كه در بخش
نخس��ت گفتوگو به ش��مهاي از آنها اش��اره كردم؛ ازجمله جريان معروف به سپاس در سال
 1355و ضربه سال  54و پيامدهاي آن در زندان.
بااين وضعيت وارد س��ال  1359ميش��ويم ،س��الي ك��ه به نظر من س��ال ش��دت گرفتن
درگيريها ،سال كشته و زخميش��دن هواداران ،س��ال تحريك متقابل و حمله سيستماتيك
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به سازمان مجاهدين است .سالي است كه نشريه موس��وم به «منافق» توسط ظاهراً گروههاي
ناشناس منتش��ر ميش��ود ،ولي وقتي بهدنبال س��رنخ قضايا ميرويم ،پاي بخشي از حاكميت
جمهورياسالمي به ميان ميآيد .اين قضايا سازمان مجاهدين را هم به واكنش واميدارد.
فراموش نكنيم اين در ش��رايطي است كه جامعه فاقد س��نن دموكراتيك است و از استبدادی
طوالنی رها شده و نيروهايی به سرعت وارد صحنه اجتماع شدهاند .توجه داشته باشيم كه انقالب
به سرعت و سهولت به پيروزي رسيد و روحانيت كه انتظار چنين پيروزي سريعي را نداشت خود را
در رأس و در رهبري ميبيند ،ضمن آنكه تجربه سال  54سازمان مجاهدين را هم پيش روي دارد.
الزم است كه به تجربه س��ال  54اش��اره كنم .پس از ماجراي ماركسيستشدن بسياري از
كادرهاي س��ازمان و شهادت مجيد ش��ريفواقفي ،باقيمانده نيروهاي س��ازمان مجاهدين در
زندان اوين با رهبري مسعود رجوي خودشان را سازماندهي كردند و بر مواضع مذهبي ايستادند.
اما اينها ناگزير از بررس��ي آن ضربه بودند .رجوي در تحلیل علل ضربه  54بر درس��تی مبانی و
پایه های اعتقادی و حتی تشکیالتی سازمان پای فشرد و نسبت به هرگونه تجدید نظر در آنها
هش��دار داد.نتیجه عملی چنین تحلیلی بیرونی دیدن علت ضربه بود تحليل��ي كه به نظر بنده
درس��ت نبود و نقطهضعفهائی دردرون ایدئولوژی و حتی سبک کار تشکیالتی سازمان وجود
داشت( .در این مورد بهتفصیل در بخش نخست صحبت کردهایم)
در مقابل اين جريان ،نظراتي بود كه معتقد بودند اين س��ازمان از اساس منحرف است .حتي
اين بحث كه بنيانگذاران س��ازمان ،زندهيادان حنيفنژاد ،اصغر بديعزادگان و س��عيد محسن و
ديگراني چون احمد رضايي را آيا ش��هيد بدانيم يا ندانيم در زندان اوين بند يك به راه افتاده بود.
آقايان طالقاني و منتظري در طيف مياني و سمت چپ قضيه بودند.
طي پروسهاي سازمان مجاهدين با رهبري مس��عود رجوي در زندان توانست اين جريانات را
به شدت منزوي و ايزوله كند كه در بخش نخست به آن پرداختم .با چنين پيشينهاي است كه در
آن مقطع بحث بر سر مجاهدين به اين صورت مطرح ميشود؛ جرياني معتقد بود كه بايد سازمان
مجاهدين و نس��ل جوان را وارد بازي قدرت و دموكراس��ي كرد .اين جريان معتقد بود كه حضور
مجاهدين حتي س��مبليك در حد يك یا دو كرس��ي در مجلس ميتواند عامل تس��كيندهنده و
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آرامكننده باشد .اما جريان ديگري بر اين باور بود كه هرگونه حضور مجاهدين در اركان حاكميت
نوعي مشروعيتدادن به آنهاس��ت؛ امري كه آنها از آن پرهيز داشتند و براي آنها به صورت
تابو بود ،بنا به همان داليل��ي كه عرض كردم .اي��ن جريان معتقد بود كه حض��ور مجاهدين در
ارگانهاي قدرت و ام��كاندادن به آنها ،نهتنه��ا باعث آرامش آنها نخواهد ش��د ،بلكه باعث
زيادهخواهي ،تحريك و طلبكردن باز هم بيش��تر توسط آنها خواهد ش��د و از اين نگاه بود كه
ميگفتند هرچه كمتر آنها را وارد حوزه حاكميت كنيم بهتر اس��ت .اين نظريهاي است كه هنوز
هم به شكلهاي گوناگون باعنوان بحث خودي و غيرخودي مطرح است.
شما اشاره كرديد كه خطمش�ي اول نسبت به مجاهدين ميتوانس�ت به فرجام نسبتاً بهتري
بينجامد .در اين زمينه توضيح بيشتري بدهيد.

نگ��رش اول آغازگ��ر گفتمان��ی دموکراتی��ک در جامعه اس��ت و نگرش دوم ن��ه گفتمان
دموکراسی که»قدرت» است .يعني نقش ،نظر و اراده مردم اساس ًا ناديده گرفته ميشود.
به اعتقاد من ورود مجاهدين به آن عرصهها ميتوانس��ت عامل تسكيندهنده و آرامكننده
باشد .اگر در يك روند معين و مش��خص اجتماعي ،مردم برنامههاي آنها را تجربه ميكردند و
آنها را ناتوان و يا توانا در انجام وعدههايش��ان ميديدند ،اين روند بهطور طبيعي و دموكراتيك
باعث كنار رفتن مجاهدين يا كنار رفتن هر جريان ديگري ميش��د .اما چ��ون اين تجربه و اين
نگاه به مقول��ه قدرت وجود نداش��ت و قدرت طي روند انقالب به س��ادگي به دس��ت آمده بود،
جريانهايي حاضر نبودند كه آن را به س��ادگي از دس��ت بدهند .اينجاس��ت كه بحران بهوجود
ميآيد ومن اين بحران را ه��م در وجه حاكميت و هم در وجه س��ازمان مجاهدين به روش��ني
ميبينم؛ هريك از آنها «قدرتمدار»بودند و مهمترين مسئله آنها»حفظ قدرت» يا «کسب
قدرت «بود آن هم تمامی ق��درت و از كوتاهترين راه.این تمامیت خواه��ی البته بعداً توجیهات
ایدئولوژیکی خود رادر هر دو سوی پیدا میکند.
كمي بيشتر اين بحران را بشكافيد؟

مس��ئله اين بود كه نه حاكميت جمهورياس�لامي حكومت علي(ع) ب��ود و نه مجاهدين
خوارج صدر اس�لام .به فرض هم ك��ه مجاهدين خوارج صدر اس�لام بودند ،خ��ود علي(ع) در

518

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

وصيتنامهاش ميگويد «فرزن��د زمان خود باش��يد» مطمئن ًا اگر علي(ع) در زم��ان ما زندگي
ميكرد برخورد او با خوارج اين زمان به گونهاي ديگر بود.
از س��وی دیگر با تئوریهای یک بعدی و گاه کپیبرداری ش��ده مجاهدین ،نظیر بيانيه 12
مادهاي در زندان پس از ضربه  54و بخصوص ماده  10آن نیز نمیشد و نمیبایستی به حاکمیت
برخاس��ته از انقالب و نیروهای آن برخورد کرد و همگی را با مارک ارتجاع رو به وابستگی از دم
تیغ ایدئولوژی خویش گذراند .اجازه بدهید مثال باال را این بار از سوی دیگر آن نگاه کنیم:
مجاهدین نیز آن گونه که ادعا میکردند نمایندگان انحصاری «اسالم راستین» و «تشیع سرخ

علوی» و یا « انقالبیون منحصر به فرد ضد امپریالیست» نبودند .بر فرض ،گیریم همانگونه که
ادعا میکردند بودند ،گیریم که حاکمیت نوپای جمهوری اس�لامی حکومت خلفاي راشدین و یا
بنیامیه بود».علی» که از منظر مجاهدین الگوی عقیدتی و مظهر حق و حقانیت بود بیش از 25
سال با آنها نه تنها»مدارا» کرد بلکه مشیر و مشاور و دلسوز نیز بود و این با سبک کار مجاهدین در
رابطه با حاکمیت جدید و « تئوری زباله دان تاریخ» از زمین تا آسمان تفاوت داشت .به دیگر سخن
؛ نه حاکمیت نوپا مرتجعین رو به وابستگی بود و نه مجاهدین منافقین بدتر از کفار .
مجاهدين به حاكميت جديد كم بها ميدادند پايهها ،توان تبليغاتي ،مش��روعيت اجتماعي و
قدرت بسيج اجتماعي او را در نظر نميگرفتند .آنها به سازمان مجهز و تبليغات وسيع خودشان
بیش از اندازه اتکا و باور داش��تند و قدرت بس��یج اجتماعی و اعتقادی طرف مقابل را که البته به
شیوه و بیان دیگری بود نادیده گرفته و یا کم می انگاشتند.
حاکمیت نوپا نیز که همزمان شاهد پیروزی و قدرت و نیز اقبال توده های میلیونی را در آغوش
داشت ؛ بیش��تر دل نگران «حال» بود تا آینده  ،از این رو درمیان آنان کمتر شاهد «نگاه تاریخی»
و «دراز مدت « برای تحقق جامعهای باثبات ،آرام و پایدار هس��تیم .مش��کل آنها مش��کل روز و
روزمرهگی بود .مشکلی که بهنظر میرسد بعد از یکربع قرن نیز هنوز حل ناشده باقی مانده است .
منظور شما از حاكميت دقيقاً چيست و از كدام حاكميت سخن ميگوييد؟

وقتي م��ن از حاكميت صحب��ت ميكنم منظور اين نيس��ت ك��ه حاكميت م��درن و نظام
نهادينهشدهاي وجود داشت .حزب و س��ازمان مدرن در وجه حاكميت وجود نداشت ،مناسبات
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و روابط سنتي بيشتر به ش��كل»هيئتها»ی مذهبی و گاه بهشكل ملوكالطوايفي سنتي وجود
داشت .توان بس��يج مردمي ،توان تأثيرگذاري برآرا و انديش��ههاي مردم ،مقبوليت اجتماعي و
مذهبي بودن مردم امري ب��ود كه روحانيت به حكومت رس��يده ،متولي آن بود و ميتوانس��ت
روي آن تأثير بگذارد .اين نوع حاكمي��ت البته نقطه ضعفها و نقطهقوتهاي خود را داش��ت.
نقطهقوتها و ضعفهايی که پس از ربع قرن هنوز هم عمل ميكند.
نقطهقوت چنين س��اختار غيرمتمركز و شاخهش��اخه اين اس��ت كه ضربهپذي��ري آن را كم
ميكند .اگر بخشي از آن ضربه بخورد بخش ديگر ميتواند اين ضربه را بازسازي كند .ضرباتي
كه جمهورياس�لامي طي آن س��الها در س��طوح مختلف از راس هرم قدرت تا سطح و بدنه
تش��کیالتی خورد و توانس��ت مجدداً خود را باز س��ازی کند ناش��ی از همین پراکندگی است .
عدمتمرکز امکان جایگزینی و امکان انعطاف و گاه حرکات زیگزاگی را میسر میسازد.
عدم تمركز و ملوكالطوايفي سياس��ي البت��ه نقطهضعفهاي خود را ه��م دارد ،بویژه آنگاه
که با ملوكالطوايفي اقتصادي جمع ش��ود ،وضعيتي را بهوجود ميآورد ك��ه مانع برنامهریزی
متمرکز و منسجم در سیاس��تهای کالن جامعه میشود .پاسخگويي نهادها در ميان گروهها و
جريانهاي خودسر گم ميشود ،شاخهها و انش��عابهاي گوناگون ميتوانند سازهاي گوناگون
خود را بزنند و فس��اد به مفهوم عامش هم بهخاطر حفرههايي كه در ميان چنین مجموعه وجود
دارد بهطور طبيعي بهوجود ميآيد .كس��ان و یا جریاناتی میتوانند با تغيير ظاهر خود را طرفدار
اين گروه يا آن گروه ،اين يا آن فرد جا زده گذشته خود را بپوشانند .حتي امكان نفوذ در اينگونه
ارگانها وجود دارد و به تجربه هم ش��اهد آن بوديم كه هم حزبتوده و هم سازمان مجاهدين و
چهبسا دیگران هركدام به شكلي از آن بهره بردند.
بنابراين در آن مقطع شاهد آن هس��تيم كه مجموعه اين دو مس��ئله در كنار هم وجود دارد:
مجاهدين به حاكميت ك��م بها ميدهند و حاكميت از مجاهدين ميترس��د؛ ترس��ي كه خيلي
جاها به نظر من واقعي نيس��ت .امكان ورود مجاهدين زير يك س��قف ميتوانست اين ترسها
را تا اندازه زيادي زایل کند .ازس��ويي مجاهدين را ناچار به پاس��خگويي ب��ه مردمي ميكرد كه
سنگ آنها را به سينه ميزد و به خاطر آنها ش��هيد داده بود .حال آنكه بعدها ميبينيم عم ً
ال
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مجبور به فاصلهگيري ،رويارويي و ي��ا تعريف جديدي از خلق قهرمان ميش��وند .براي نمونه
وقتي مجاهدين در ترمينال خزانه مراس��م ميگذارند تودههاي محروم جنوبشهر تحتتأثير
روحانيت و ش��خص آقاي خميني با مجاهدين برخورد ميكنند و آنها نميتوانند در اليههاي
محروم جنوب ش��هري پايگاه و جايگاه پي��دا كنند .حتي اگر فرض كنيم حق هم با آنها باش��د
اين امري بود كه در درازمدت ميتوانس��ت محقق ش��ود نه در عرض امروز و ف��ردا .اين از یک
سو،عجله سازمان مجاهدين براي كسب قدرت سياسي واز سوی دیگر نگراني حاكميت برای
از دست دادن قدرت را نشان میدهد.
در آن مقطع كسب مشروعيت براي دوطرف از چه ميزان از اهميت برخوردار بود؟

هر يك از دوطرف درصدد كسب اين مش��روعيت بودند؛ حاكميت مشروعيت خودش را از
رأي ميليوني مردم ميگرف��ت ،اما مجاهدين كه ابتدا از گروه كوچك 300ـ 200نفره تش��كيل
ميش��دند ميرفتند به گروه بزرگتر چند صد هزارنفره تبديل بش��وند .ما ش��اهد رش��د سريع
سازمان طي آن س��الها هستيم .بخشی از رش��د س��ازمان از نقطهضعفهاي حاكميت تغذيه
ميكند؛ از نقطهضعف سازماننيافتگي ،نظرات پراكنده و گوناگون غيرمنسجم و برآوردهنشدن
خواستههاي توده مردمی و ...بخشی نیز از همان سه پایه ایدئولوژی آنها.
مجاهدین در آن مقطع بسيار عجوالنه و سادهانگارانه خواستار تحوالت امروز به فردا بودند.
ش��ايد در اين ميانه بتوانيم ش��خص مهندس بازرگان را بهعنوان نمونه معتدل و واقعگرا مثال
بزنيم .در وراي ش��خصيت باثبات ،باتجرب��ه ،اصالحگر ،مومن و معتقد مهن��دس بازرگان بقيه
افراد حتي ش��ماري از نيروهاي نهضتآزادي را موج انقالبيگري و موج امروز به فردا حلشدن
مس��ائل ميگيرد .حضور مجاهدين در ارگانهاي قدرت ،بهعنوان كس��اني كه اين ش��عارها ـ
ازجمله ش��عارهاي اقتصادي ـ را به جد مطرح ميكردند و از اين طريق نيروي جوان و خواستار
تحول جامعه را جلب و س��ازماندهي ميكردند ،ميتوانس��ت عامل تعدیلکننده و واقعگرايانه
شدن آن نوع شعارها بشود؛ امري كه متأس��فانه صورت نگرفت و در پروسه تشديد نارضايتي و
فريادهاي متقابل حاكميت و اپوزيسيون به جايي رسيديم كه ابتدا حرفها در صحنه تظاهرات
و خيابانها زده شد و در ادامه به جاي گفتوگو ،به مبارزه مسلحانه پرداختند.
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دور دوم انتخابات مجلس اواسط ارديبهشت ماه  59به پايان رس��يد و مجاهدين از ورود به
مجلس محروم ماندند.
جنگ روانی ـ تبلیغاتی مجاهدین و حکومت از صفحات نش��ریه مجاهد و روزنامه جمهوری
اس�لامی «ارگان حزبجمهوری اس�لامی « فراتر رفته به مراس��م نمازهایجمعه و جماعت
کشیده میش��ود .با حمالت نیروهای موس��وم به حزباهلل به مراکز مجاهدین و ضرب و جرح
منجر به قتل آنان در شهرهای مختلف تکمیل میشود.
لیس��ت قربانیان مجاهدین ک��ه با عباس عمان��ی در  5بهم��ن  58آغاز میش��ود روزبهروز
طوالنیتر میشود.
اول اسفند  58در قائم شهر در حمله به س��اختمان مجاهدين يكي از هواداران بهنام عيناهلل
پورعلي كشته ميشود.
 23فروردين رضا حام��دي در خمين ـ ك��ه از فعاالن پي��ش از انقالب هم ب��ود و در انفجار
دفتر حزب رستاخيز مركز خمين نقش داش��ته ـ طي درگيريهايي با نيروهاي هوادار جمهوري
اسالمي كشته ميش��ود .سيفروردين  59نس��رين رستمي در ش��يراز ،و 31فروردين شکراهلل
مشكينفام در مشهد كه از زندانيان سیاسی قبل از انقالب است كشته ميشوند.
سوم ارديبهشت احمد گنجهاي در رشت 19 ،ارديبهشت جليل مرادپور در درگز 7 ،خرداد احد
عزيزي در اردبيل و  19خرداد ناصر محمدي نوجوان  ،در تهران كشته ميشوند.
این لیست با تش��دید تنشها باز هم طوالنیتر میشود .ش��دت درگیریها از اواخر سال 58
تا سه ماهه اول س��ال  59چنان اس��ت كه نش��ريه مجاهد ش��ماره  77در  10خرداد  1359در
سرمقاله خود « اعالم خطر»؛به دستگيري تعدادي از افراد س��ازمان پس از مراسم چهار خرداد
در بهش��تزهرا و نیز ضرب و ش��تم منجر به قتل اعضا و هواداران خود اعتراض کرده و از جمله
مینویسد «آقای رئیس جمهور ،آقای وزیرکشور و سرپرست کمیتهها ،آقای رئیس دیوان عالی
کشور ،آقای دادستان کل ،آقای دادستان انقالب ،نمایندگان مجلس تکلیف را روشن کنید».
در پی آن مجاهدی��ن در روز  22خرداد  59با اج��ازه قبلي از وزارت كش��ور اعالم يك تجمع
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و سخنراني در اس��تاديوم امجديه میکنند .مراسم به مناسبت هش��تمین سالگرد شهادت رضا
رضايی است .عنوان س��خنرانی «چه باید کرد؟» و سخنران مسعود رجوی است .مسعود رجوي
تالش ميكند پ��س از دو تجربه انتخابات رياس��تجمهوري و انتخاب��ات مجلس،آبي بر آتش
بريزد و خطاب به علما ،روحانيون ،رجال و ش��خصيتهاي سياسي س��خنراني عاطفياي ايراد
ميكند و آنها را مورد خطاب قرار ميدهد كه ما چه بايد بكنيم؟ اين س��خنراني در مقايس��ه با
سخنراني «آينده انقالب» دانشگاه تهران كه بسيار تحريككننده بود ،بسيار مثبت و تأثيرگذار
اس��ت .طي همين س��خنراني گروههاي موس��وم به حزب اهلل يا عنواني كه آنموقع س��ازمان
مجاهدين ب��ه آنها ميداد ،گروههاي چماقدار ،به مراس��م حمله ميكنند و در همين مراس��م
نوجوان ديگري بهنام مصطفي ذاكري كشته ميشود.
ماجراي اس��تاديوم امجديه ،قانوني بودن حركت مجاهدين و تأكيد رج��وي بر اينكه ما به
قانون رأي نداده ،ولي به آن ملتزم هس��تیم؛ باعث اعتراضات جدي در سطح حاكميت ميشود.
اين اولين تجربه مثبتي است كه نشان ميدهد اگر مسائل ميتوانست در زير يك سقف مطرح و
حلوفصل شود شايد سمتوسوي حوادث بهگونهاي ديگر بود.
حاجاحمد خميني اولين كس��ي اس��ت كه بهطور جدی وارد صحنه ميش��ود .او مستقيم ًا از
مجاهدين حمايت ميكند و خواس��تار محدودكردن گروههاي فش��ار ميش��ود؛ گروههاييكه
آنموقع بهنام حزباهلل ش��ناخته ميشدند .احمد خميني رس��م ًا ميگويد كه «اگر حزباهلل اين
رفتار و كردارش باش��د آبروي حزباهلل را ميبرد ».تظاهرات امجديه انعكاس راديو تلويزيوني
پيدا ميكند و اعتراض و تأس��ف ميرسليم ،وزير یا کفیل وقت كش��ور را برميانگيزد .اگر اشتباه
نكنم آقاي ميرس��ليم عضو جمعيت موتلفه بود .گفتمان آقاي رجوي قانوني است و اين گفتمان
قانوني است كه تأثير و تأس��ف وزيركش��ور را نيز برميانگيزد .تعدادي از نمايندگان مجلس در
تاريخ  28خرداد ب��ه ماجراي امجديه ميپردازند و آنها هم خواس��تار كنت��رل و مهار نيروهاي
غيرقانوني ميش��وند و اين ميتوانس��ت آغاز تحول در سمتوس��وي قانونگراي��ي و در واقع
گفتمان قانوني و گفتمان اصالحطلبانه و سياسي به بيان امروزي باشد.
در آن زم�ان بنيصدر رئيسجمهور بود .ش�خص او بهعن�وان مقام اول اجراي�ي چه مواضعي
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در آن مقطع فیمابین بنيصدر و حزبجمهورياس�لامي (که ریاستجمهوری را از دست
داده ولی مجلس اول را در اختیار دارد) مشکالت زیادی وجود دارد .مسئله تعیین نخستوزیر و
وزیران و نیز اختیارات رئیسجمهوری از موارد مهم این اختالف اس��ت .در همين ايام است که
«نوار های آیت» منتشر میشوند.
در صورت مسئله مش��کالت موجود دعوای مصدقی ـ کاشانی و نقش مرموز و مخرب حزب
زحمتکشان به رهبری مظفر بقايی نیز اضافه میش��ود .با این تفاوت که با توجه به برمالبودن
ماهیت مظفر بقايی و بخصوص نقش مخرب او در ضدیت با دکتر مصدق و نهضتملی و بویژه
ماجرای قتل افشارطوس رئیس ش��هربانی دکتر مصدق ،این کار توسط حسن آیت که درعین
داشتن سوابق همکاری با حزبزحمتکشان عضو ش��ورای مرکزی و رئیس دفترسیاسی حزب
جمهوری اسالمی نیز بود؛ صورت میگیرد.
حسن آیت خصومت آشکار و آشتیناپذیری با روش��نفکران ملی و ملی ـ مذهبی داشت و آن
را هرگز پنهان نکرد .او هر هفته پنجش��نبهها به قم و به جامعه مدرسین میرفت و درسی بهنام
« تاریخ معاصر» میداد .او در این س��خنرانیها و درسها به دکتر مص��دق حمله و گاه توهین
میکرد .آیت در عین حال با دولت موقت و ش��ورای انقالب نیز مخالف بود .میتوان گفت که او
بیشتر سخنگوی جناح راست روحانیت و حوزه که آن زمان در حاشیه قرار داشت بود .درسهای
تاریخ او نیز در موضعگیری این بخش از روحانیت تأثیر میگذاشت.
در بهدس��تآوردن اين نوار و حداقل در رس��اندن آن بهدس��ت بنیصدر س��ازمان مجاهدین
نقش جدی ایفا کرد .کاری ش��بیه تخلیههای تلفنی که بعدها توس��ط مجاهدین صورت گرفت.
نوارها بهدس��ت آقاي بنيصدر ميرسد و در نش��ريه انقالباس�لامي كه صاحب امتياز آن آقاي
بنيصدر اس��ت منعكس ميش��ود .با اين كار عالوه بر جبهه موجود ،یعنی جبهه میان مجاهدین
و حزبجمهوری جبهه جديدي گشوده ميشود .این بار در درون حاکمیت و در سطوح باالی آن.
میان حزبجمهوری اسالمی و دبیرکل آن دکتر بهشتی و بنی صدر اولین رئیسجمهور این نظام.
در شرايطي كه ماجراي امجديه ميرفت كه تأثيرگذار باش��د و باعث نزديكشدن نيروها به
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همديگر بشود افش��اي نوار آيت و طرح مس��ئله آن نظام را با بحران هويتي و موجوديتي جدی
روبهرو ميكن��د و اين نقطه قرمز آيتاهلل خميني اس��ت ،ك��ه هرگاه به چنين نقطهاي رس��يده
ش��خص ًا وارد ش��ده و موضعگيري كرده .موضعگیری که طبع ًا به نفع حفظ نظ��ام و نيروهاي
تشكيلدهنده آن تمام ش��ده اس��ت .ماجراي نوار آيت ،مطرحشدن مس��ئله «چماقداري» و
برهمزدن اجتماعات ،بر متني از ترس قديمي و س��ابقهدار حاكميت كه پيش از اين اشاره كردم،
موجب ميشود كه آقاي خميني طي سخنراني در چهارم تيرماه سال  1359رسم ًا موضعگيري
كند .آقاي خميني در آن س��خنراني نتيجهگيري ميكنند كه هدف ،تضعيف روحانيت اس��ت و
ميدانيم كه از نظر ايش��ان روحانیت نيروی حامل اسالم است .ايش��ان هميشه اعالم كرده كه
اسالم بدون روحانيت وجود ندارد.
در اين س��خنراني اس��ت كه ماجراي نجف و مالقات حس��ين روحاني و تراب حقشناس با
خودش��ان را مطرح ميكنند .همچنين جمله معروف «منافقين بدتر از كفار هس��تند» را در اين
ايام در صحبتهايش��ان بهكار ميبرند .به اين ترتيب ما ش��اهديم كه جرياني مانند جريان آيت
همسو با جريان س��پاس و جرياني كه بعدها دادس��تاني انقالب را در دس��ت ميگيرد از فضاي
بهوجود آمده ،یعنی احساس خطر آقاي خميني نسبت به افش��اي نوار آيت و افتراق و انشقاق از
باال و در رأس حاكميت ،استفاده ميبرد.
مجاهدين بالفاصله پ��س از اعالم نظر آقاي خميني يك عقبنش��يني آش��كار ميكنند و
ستادهايش��ان را تعطيل ميكنند .به خاطر دارم كه تمامي س��تادها به س��رعت تخليه شد و جز
يكي دو نفر در س��تادها نماندند .فضاي آنموقع به اصطالح پايین كش��يدن فتيل��ه بود .به نظر
من اين عقبنش��يني نش��ان داد كه اگر روند امجديه ادامه پيدا ميكرد ،منه��اي ورود به مقوله
نوار آيت ،ش��ايد بهتدريج و گام به گام ميش��د كار كرد .اما وقتي نوار آيت ب��ا ماجراي امجديه و
مسائل مربوط به آن ادغام ش��د ،از نظر آقاي خميني عبور از خط قرمزي بود كه ايشان نسبت به
آن موضعگيري كرد .طبع ًا نيروهاي محافظهكار و سنتي از اين فضا استفاده كردند و مجاهدين
مجبور به عقبنشيني شدند .اگر اش��تباه نكنم در  5تير ماه  59دادستاني انقالب اطالعيه صادر
ميكند و بسياري از نشريات تعطيل ميشود .به اين ترتيب نشريه مجاهد هم به محاق ميرود.
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نش��ريه مجاهد منتش��ر نميش��ود و مجاهدين س��عي ميكنند ،حدود  5ماه از  5تير تا آذر ،59
حضور چشمگيري در صحنه نداشته باشند .اولين شماره نش��ریه مجاهد يعني شماره  99بدون
اجازه دادستاني و با ناديدهگرفتن ممنوعيت انتشار نش��ريه در  11آذر  1359منتشر ميشود .در
مرحله جديد يعني از آذر  1359نوك تيز حمله مجاهدين عليه حزب جمهورياس�لامي و عليه
آقاي بهشتي دبيركل آن اس��ت ،درحاليكه تا پيش از آن به اين صراحت و روشني موضعگيري
نميكرد .آقاي بهش��تي را بهعنوان مسئول و چهرهاي كه در س��طح جامعه هم تبليغات عليه او
ش��ده بود مطرح ميكند .اعالميهها و سرمقاله نش��ريه مجاهد باعنوان «روحانيت شيعه بر سر
دوراهي» رسم ًا خطاب به روحانيان اعالم موضع ميكند.
در تاريخ دومديماه  1359نش��ريه مجاهد ش��ماره  ،102در ارتباط ب��ا حلوفصل ماجرای
گروگانهای امریکايی ،پيامي از مسعود رجوي بهعنوان س��رمقاله منعكس ميكند .عنوان آن
سرمقاله «پيام برادر مجاهد مسعود رجوي به خلق قهرمان ايران» است .بالفاصله پس از تيتر،
اين مطلب بهچشم ميخورد« :بايد بدون هيچ پردهپوشي و با صراحت تمام بهعنوان نمايندهاي
از نسلي كه با خون و آتش خود درخت انقالب را بارور كرد به همه افراد و مقاماتي که در هر مقام و
منصب و لباس میخواهند مجددا ً پاي جهانخواران را به اين ميهن بازكنند گوش�زد كنم كه اگر به
دادگاههاي الهي ـ اخروي باور ندارند مبادا دادگاههاي خروش�ان و بيامان خلق را فراموش كنند.
صریحاً متذکر میش�وم که تا وقتی یک مجاهد خلق در میهن ما وجود دارد ،امریکا نباید و نخواهد
توانست که به این کشور بازگردد».

اين مسئله نشاندهنده نقطهعطفي در موضعگيريهاي سازمان مجاهدين است .اشاره كنم
كه يكي از سياستهاي شناختهش��ده آقاي رجوي كه هنوز هم ادامه دارد اين است كه با توپ پر
جلو ميآيد ،اگر طرف مقابل در برابر او عقبنشيني كرد ايشان برنده شده و اگر عقبنشيني نكرد
سعي ميكند كمي بعد تيزي اين حمله را بگيرد و موضعگيري را به اصطالح آن روزگار گرد كند.
آيا اين سياست در عمل موفقيتآميز بود يا نه؟

اين سياست ،تاکتیک لنینی وحدت درعین تضاد است که در ابتدای قرن بیستم توسط او در
مبارزه سیاس��ی و ایدئولوژیک با گروهها و احزاب آن موقع به کار گرفته ش��د و ظاهراً هم کارايی
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داش��ت .این تاکتیک اما  70ـ 80س��ال بعد در ش��رايطی که تقریب ًا مواضع تمامی گروهها برای
یکدیگر روشن است و از قضا بهخاطر زخمهای پیشین نسبت به چنین شیوههايی حساسیت هم
وجود دارد؛ فاقد کارايی اس��ت  .عالوه بر این نقطهضعف اساسی این تاکتیک اینست كه بر اثر آن
تيزي اوليه ،زخم ناش��ي از آن حمله و موضعگيري در خاطره و ذهن نيروي مقابل باقي ميماند.
هرچند كه ش��ما بالفاصله س��عي در تعديل آن بكنيد و فرض ًا بگوييد در خطوط ضدامپرياليستي
سربازان امامخميني هستيم و حاضريم جاننثاري كنيم .جناح سنتي و محافظهكار مقابل تيزي
موضعگيري اولي��ه را بزرگنمايي ميكن��د و از آن ،بهره مورد نظر خود را ميبرد .اين اس��ت كه
ش��ما ميبينيد در تاريخ دوم ديماه  1359آقاي رجوي و س��ازمان كه زير ضربوشتم نيروهاي
موسوم به حزباهلل هستند و كشته و زخمي بس��ياري هم دادهاند ،با موضعگيري تند ،نيروهايی
از حاكميت را به دادگاههاي خروش��ان و بيام��ان خلق تهديد ميكنند .ممكن اس��ت كمي بعد
دعوتي به آرامش صورت گي��رد .اما منحني اوجگي��ري تضادهاي مجاهدين ب��ا حاكميت يك
قوس صعودي را طي كرده كه با موضعگيريهاي آرامكننده بعدي هيچگاه به نقطه اول خودش
نميرس��د .عين اين داس��تان در وجه حاكميت نيز وجود دارد .آنها هم در ه��ر يك از قدمهاي
متقابل به نقطهاي از درگيري ميرسند كه هيچگاه در نقطه بعدي به مدار پيشين نخواهند رسيد.
همانطور كه گفتم نشريه مجاهد عليرغم نظر دادستاني انقالب ،از تاريخ  11آذر  59شماره
 99ش��روع به انتش��ار مجدد ميكند و از طريق دكههاي موقت خياباني و به كمك مناسبات و
تشكيالت ميليشيا در دس��ترس هواداران قرار ميگيرد زيرا ديگر ستادهاي رسمي تعطيل شده
است .داشتن ستاد مجاهدين حداقل مزيتي را كه براي حاكميت داشت اين بود كه ميتوانست
مجاهدين را به شكلي پاس��خگو بداند و مورد پرسوجو قرار بدهد .كتابفروشيها و ستادهاي
رسمي بسته ميش��ود و دكههاي خياباني به راه ميافتد ،يعني سياست از آن حد متمركزش هم
تنزل پيدا ميكند و به سطح مناسبات و درگيريهاي خياباني تنزل مييابد.
در تاريخ  16بهمن  ،1359سلسله گفتوگوهايی با رجوي در نشريه مجاهد به چاپ ميرسد
با عنوان «نیروهای سیاس��ی و موضعگیریهای آنها «اين مصاحبهها كه جنجالي است هفته
به هفته در نشریه منعکس میشود .در اين سلسله گفتوگوها ،مجاهدين ابتدا دولت بازرگان و
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نهضتآزادي را نقد ميكنند .در شمارههاي دوم و سوم ،حزبتوده ،اكثريت و موضعگيريهاي
آنها نقد میشود .در نقد حزبتوده سياس��ت نزديكي آن حزب به نیروهای موسوم به خط امام
نقد میش��ود .در اين گفتوگوها ،در س��يبهمن ،رجوي ميگويد «كدام حاكم ضدشرع و كدام
دادستان ضدخلق ميتواند از مبارزه مردم جلوگيري كند»؛ كلماتي كه رنگ و بوي انقالبيگري
پيش از انق�لاب را دارد .رجوي بهعنوان اعتراض ميگويد حاكم ضدش��رع آب��ادان در بحبوحه
فداكاريهاي مجاهدين در جبهه خلق عليه تجاوز عراق ،دستور دستگيري هواداران و اعضاي
مجاهدين را در جبههها ميدهد .اين اعتراض ديگر نوع اعتراض س��الهاي  58نيست و رنگ
و بوي ديگري دارد .در ش��ماره چهارم اين گفتوگوها در هفت اس��فند رج��وي بحث ارتجاع ـ
ليبراليزم را مطرح ميكند و اينكه ارتجاع تهديد اصلي اس��ت .خصيصههاي ارتجاع را هم ضد
مبارزه مس��لحانه ،ضد نيروهاي انقالبي (ماركسيس��تها) و ضد مجاهد ميشناسد و ميگويد
اينها دارند ماهيت خود را بروز ميدهند.
در همين شماره حمله مستقيمي به بهش��تي ميكند و او را وابسته ميخواند .سرمقاله نشريه
مجاهد ميگويد كه «آقاي بهش��تي! خودتان رابطهها را بگوييد و ما را از گفتن و زحمت افشاي
روابط خود با امپرياليستها خالصكنيد ».يعني نوك تيز حمله به سوي آيتاهلل بهشتي است و
او را عامل خارجي معرفي ميكند.
در او ج درگيريهاي س��ازمان مجاهدين با حزبجمهورياس�لامي و دبيركل آن ،ماجراي
س��خنراني  14اس��فند  59آقاي بنيصدر در دانش��گاه تهران مزيد بر علت يعني تش��ديدكننده
درگيريهاي مجاهدين با حاكميت ميش��ود .از اي��ن مقطع به بعد مجاهدي��ن بهطور جدياز
بنيصدر حمایت میکنند .رئيسجمهوري كه فاقد تشکیالت و توان سازماندهي است و در نوار
آيت هم به روشني گفته ش��ده بود كه او هيچ كاره اس��ت و حداكثر ميتواند در مراسم تشريفاتي
حضور داشته باشد .اين خطي اس��ت كه آيت در حزبجمهورياس�لامي پيش ميبرد .سازمان
مجاهدين بدنه و نيروهاي تش��كيالتياش را در خدمت دفاع از رئيسجمه��ور قرار ميدهد و در
مبارزه عليه آنچه كه انحصارطلبي و چماقداري خوانده ميشود نوعي نزديكي بين آنها بهوجود
ميآيد .درواقع مقوله انحصارطلبي باعث نزديكي مجاهدين و بنيصدر ميش��ود و در  14اسفند
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«خلع يد از حزب انحصارطلب حاكم» ش��عار مجاهدين ميش��ود .دقت كنيد ،صحبت از خلع يد
است .اگر اين ش��عار يك نوع مقايسه با داس��تان خلع يد در جريان مليش��دن صنعت نفت تلقي
شود ميبينيم كه چه اشتباه فاحشي به لحاظ پايگاهها و ساختار مقايسهاي خلع يد از شركت نفت
ايران و انگليس در دوران مصدق تا خلع يد از حزب انحصارگر حاكم رخ داده است .مجاهدين در
ماجراي  14اس��فند تهاجم نميكنند ،ولي از تهاجم به رئيسجمهور جلوگيري ميكنند و بازوي
اجرايي و تشكيالتي او ميش��وند و خاطرتان هست كه مراسم  14اس��فند  1359به يك جريان
تبديل ش��د و كميته تحقيق و بررس��ي تش��كيل گرديد .پيش از آن هم ،پس از جريان امجديه،
كميته بررسي شكنجه تشكيل ش��ده بود ،ولي هيچكدام از اين كميتهها به نتيجه نميرسند و در
مجموع كجدار و مريز موضعگيري ميكنند ،بخش��ي به نفع آقاي بنيصدر و بخشي عليه آن .در
تاريخ  18اسفند ،مجاهدين نامه تندي به آقاي هاشمي رفسنجاني مينويسند و او را مورد خطاب
قرار ميدهند و به اين ترتيب س��ال  1359را به پايان ميبريم؛ سالي كه س��ال تشديد تضادها و
درگيريهاس��ت و س��ازمان مجاهدين بیش از ده کش��ته و صدهانفر زخمي و مجروح ميدهد،
كتابفروشيها و س��تادهايش تعطيل ميشود و از آنسو هم مش��روعيت حاكميت را به چالش
می طلبد .بويژه ش��خصي مثل دكتربهش��تي كه هم امين آيتاهلل خميني بود و هم نفر اصلي و
تعيينكننده پس از ايشان در مجموعه معادالت سياسي و قدرت آن سالها.
آن زمان آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شورا بود؟

بل��ه ،ول��ي ق��درت بيش��تر در ديوانعال��ي كش��ور ب��ه رياس��ت دكتربهش��تي دبي��ركل
حزبجمهورياس�لامي بود .به اين ترتيب در چنان فضاي ملتهب و بحرانزدهاي وارد س��ال
سرنوشتساز  1360ميشويم.
حاكميت آن س��ال را س��ال قانون نامگذاري ميكند كه البت��ه تعبيره��اي گوناگوني از آن
ميشود .تعبير درس��ت و مثبت آن اين اس��ت كه همه به چارچوب قانوناساسي مصوب وفادار
باش��ند چرا كه نهادهاي اصلي حاكميت تش��كيل ش��ده و قواي مقننه ،قضاييه و اجراييه شكل
گرفتهان��د و حاكميت ميرود كه خ��ودش را نهادينه كن��د و در اين رابطه حس��اب خودش را با
گروههاي مختلف به ش��كلي روش��ن كند .حاكميت احس��اس نياز به حضور مخالفان يا بهتر
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اس��ت بگويم اپوزيسيون نميكند و اپوزيس��يون بهجاي اينكه رحمت باش��د ،زحمت و مزاحم
تلقي ميشود .نگاه ،نگاه تكحزبي اس��ت؛ تأثيرات تاريخي اس��تبداد طوالني با فقدان تجربه
دموكراسي و چپرويهايي كه ازسوي اپوزيسيون صورت ميگيرد اين نگاه را تشديد ميكند.
حزب جمهورياس�لامي خودش را يك حزب فراگير ميداند و ت�لاش دارد كه بهعنوان يك
حزب فراگير در بهترين ش��رايط فقط جناحبنديهاي گوناگون و دروني خودش رابپذیرد .امري
كه نيروهاي آزاد شده پس از انقالب به راحتي به آن تن نميدهند.
به نظر شما ريشه اين نوع نگاه چيست؟

سعي ميكنم با يك مثال ساده توضيح بدهم .ش��ما پدرومادري را در نظر بگيريد كه فرزندي را
به دنيا ميآورند .در نگاه انحصارگرايانه ،پدرساالرانه و س��نتي ،پدر ميخواهد هميشه براي فرزند،
پدر ،باال سر و تصميمگيرنده باشد و فرزند هر چقدر بزرگ هم شده باشد براي پدرومادر فرزند و بچه
به حس��اب ميآيد .در صحنه اجتماع اين را بايد پذيرفت و اعتراف كرد ك��ه انقالب با رهبري آقاي
خمينيو با نيرويتشكيالتي روحانيت البته باديگر نيروها ولي با هژموني روحانيت به پيروزي رسيد.
اما قانونمنديهاي اجتماعي حكمي دارد كه وقتي انقالبي ص��ورت ميگيرد ،نيروهاي اجتماعي
ت نكرده در انقالب از چنبره مناس��بات و استبداد پيشين رها
ش��ركتكننده در انقالب و حتي شرك 
ميشوند .پس ،انقالب اين ويژگي را دارد كه باعث آزادشدن نيروهاي گوناگون اجتماعي ميشود؛
نيروهايي كه چه بسا هيچ نقشي هم در تحول نداشته و گاه حتی مخالف بوده اند .
اما به هر حال اين نيروها تحت تأثير انقالب آزاد ش��دهاند .اين نيروها خاس��تگاه ،مطالبات و
نظرات گوناگون دارند .اگ��ر ما اينجا رهبري انقالب را بهمثاب��ه آن پدرومادر در نظر بگيريم ،در
چنين مناس��باتي نيروي رهبريكننده انقالب بههيچوجه نميتواند براي درازمدت به كودك يا
فرزندان خود به چشم كودك و فرزند نگاه كند و هرنوع مخالفت،را مخالفت با خودش تلقي كند.
اينجا تنها تجربه بش��ري كه ميتواند به كمك بيايد مناس��بات دموكراتيك است كه متأسفانه
جامعه ما فاق��د آن بود .بنابراي��ن هرگونه نظري متفاوت ب��ا نظر حاكميت جديد به دش��مني و
براندازي تعبير ميشود و تكليف برانداز هم روشن بود.
مجاهدين توانس��تهاند طي سال  59خودش��ان را بهعنوان س��خنگوي اپوزيسيون معرفي
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كنند و خواس��تههاي ديگر نيروهاي آزادشده غيرس��نتي و حتي غيرمذهبي و اقوام را به شكلي
نمايندگي كنند به همين دليل در آن ايام ميبيني��م گروههاي گوناگون از حركات آنها حمايت
ميكنند.گروههايي كه چهبسا براساس ايدئولوژي خود مجاهدين و آن سه پايه اصلي كه گفتم
جزو نيروهايي اجتماعي و پايههاي طبقاتي آنها به حس��اب نميآيند .در اين ش��رايط است كه
مجاهدين يك مشكل ديگر هم دارند؛ گسترش تشكيالتي .نشريه مجاهد كه مدتها زير فشار
بودبه فاصله كوتاه دوباره سريع ًا رش��د ميكند بهطوريكه توانست از هفتهاي يكبار بهصورت
روزانه درآيد.
شما گفتيد كه نشريه مجاهد عليرغم نظر دادس�تاني انقالب منتشر ميشد .ازسوي دادستاني
جلوي انتشار آن گرفته نشد؟

پتانسيل اجتماعي اجازه اين كار را نميداد .اين مخالفت به صورت درگيري خودش را نشان
ميداد ،ولي مجاهدين كار خودش��ان را ميكردند و نش��ريه را پخش ميكردند بهصورت مجاز
و يا غيرمجاز .بههرحال دادس��تاني هم پ��س از مرحلهاي اطالعيه را داد ام��ا پيگير جدي براي
مهروموم كردن نش��ريه نش��د و اين يك نوع بازي م��وش و گربه بود .در ضمن اين پتانس��يل
اجتماعي ناش��ي از اختالفات دروني حاكميت در رأس آن ماجراي رياس��تجمهوري اس��ت.
ب جمهوري اس�لامي براي نخس��توزيري بود و آقاي
ميدانيد كه آقاي رجايي كانديداي حز 
بنيصدر زير بار اين قضيه نميرفت و اين ماجرايي بود كه مش��كالت جدي بر س��ر راه ثبات و
جاافتادن حاكميت ايجاد ميكرد .مجاهدين هم از اين شكاف اس��تفاده و نشرياتشان را منتشر
ميكردند و در بساطهاي خياباني پخش ميكردند.
آيا ميشود گفت چون از حمايت رئيسجمهور بنيصدر نيز برخوردار بودند نميتوانستند زياد
روي آنها فشار بياورند؟

من فكر ميكن��م آقاي بنيصدر خودش آنموق��ع درگير بود و اينقدر قدرت نداش��ت ،ولي
به هر حال ايش��ان يك نهاد قانوني بود و س��ر قضيه چماقداري هميش��ه موضعگيري ميكرد.
موضعگيري باالترين مقام اجرايي كش��ور بر سر مس��ئلهاي كه به مقوله آزاديها و مطبوعات
ربط پيدا ميكند طبع ًا دس��ت خيليها را ميبس��ت ،ضم��ن آنكه هنوز فض��ا ،فضاي درگيري
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با خود بنيصدر نب��ود .در اين رابطه ميش��ود گفت كه آقاي بنيصدر ي��ك نقش كمككننده
داش��ت تا تعيينكننده .البته پس از ماجراي  14اس��فند موج ديگري پديدار ميش��ود و اين بار
حاكميت ،رئيسجمهور منتخب خودش را در مقام اپوزيس��يون ميبيند و اين مس��ئلهاي بسيار
جدي است؛ يعني حاكميتي كه تحمل مخالفان خارج از خود را ندارد اينبار احساس ميكند كه
رو دست خورده و بازي را در يك مرحله باخته و رئيسجمهور منتخب خودش را در مقام رهبري
اپوزيسيون در  14اسفند  1359ميبيند .در چنين شرايطي است كه سازمان مجاهدين به كمك
آقاي رئيسجمهور ميآيد.
به رخدادهاي به تعبير شما سرنوشتساز سال  1360برگرديم.

ي را سازماندهي
در هفتم ارديبهشت  ،60سازمان مجاهدين بدون اطالع قبلي يك راهپيماي 
ميكند كه به «راهپيمايي مادران» معروف ميشود .اين راهپيمايي از منزل رضاييهاي شهيد
شروع ميشود و به منزل آيتاهللطالقاني ختم ميش��ود .سازمان ميتواند با كمك نيرو و تجربه
تشكيالتي خودش تظاهرات وسيع مادران را در اعتراض به دس��تگيري و فشار بر فرزندانشان
س��ازمان بدهد .س��ازمان در اين مرحله نيروي عاطفي ـ اجتماعي خود يعني مادران كه امكان
مانور بيش��تري دارند را وارد صحنه ميكند .به ادعاي س��ازمان چيزي نزديك به  150هزارنفر
در اين تظاهرات ش��ركت ميكنند .اگر درصدي اغراق را در اين رقم بپذيريم ،بايد اعتراف كرد
كه جمعيتي بس��يار زياد ،در مقايس��ه با آن ايام ،حداق��ل  50تا 100هزارنفر ش��ركت ميكنند و
اين عددي بس��يار تعيينكننده اس��ت بويژه اين كه بدون اطالع پيش��ين و بدون برنامهريزي
ظاهري اعالم شده بود .در اين راهپيمايي عليه دادستاني موضعگيري ميشود و مادر رضاييها
سخنران اين مراسم است .درواقع در اينجا سازمان و رجوي از طريق مادران چنگ و دندان به
حاكميت نشان ميدهد كه ما ،هم نيرو و هم قدرت بسيج آن را داريم .از قضا به سبكي به مقابله
با حاكميت ميرود كه اين س��بك را خود حاكميت جديد در مقابله با س��رنگوني نظام پيشين به
كار برده و هنوز خاطرهه��اي راهپيماييها و تظاهرات دوران انقالب در اذهان هس��ت و از اين
نظر نقطهضعفي براي حاكميت بهش��مار ميرود .رجوي در  8ارديبهش��ت درست يك روز پس
از راهپيمايي مادران پيامي ميدهد و اس��تدعاي آرامش و بردباري ميكند و سعي ميكند بهره
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سياس��ي اين تظاهرات را به صورت تالش براي آمادهكردن مقامات براي گفتوگو و مذاكره و
بهرسميت شناختن حداقل غيررسمي سازمان مجاهدين ببرد؛ يعني از يكسو قدرتنمايي و از
سوي ديگر دعوت به آرامش ميكند.
اين تظاهرات مجوز هم داشت؟

نه ،بدون مجوز و حت��ي بدون اعالم قبلي بود .يعني به كمك بدنه تش��كيالتي و مناس��بات
تش��كيالتي و خبردادنه��اي دهن ب��ه دهن و س��ازماندهي پيش��رفته اين تظاهرات ش��كل
ميگيرد ،زمانيكه موج تظاهرات بهراه میافتد ،ع��دهاي هم به آن ميپيوندند ،چون به هرحال
نارضايتيهايي هم در بين مردم وجود داش��ت .در پ��ی تظاهرات مادران ،رج��وي در پیام خود
از «موضع انقالب ایران» ح��رف ميزند و میگوید؛ اگر جلوي گروههاي س��ركوب و فش��ار را
نگيريد اين را ديگر انقالب ايران تحم��ل نخواهد كرد .يعني آقاي رجوي اي��ن بار به اعتبار آن
تظاهرات گسترده ،از موضع يك گروه سياس��ي حرف نميزند ،بلكه از موضع انقالب ايران ـ و
اينكه خودش نماینده نسل انقالب است ـ صحبت ميكند و ادامه ميدهد كه آنگاه بر فرزندان
راس��تين انقالب اس��ت كه با همان اتفاق نظر ـ مقص��ود اتفاق نظري كه عليه حكومت ش��اه
بهوجود آمد ـ عليه س��ركوبگريها مقاومت كنند .تظاهرات مادران در هفتم ارديبهشت و پيام
مسعود رجوي در هشتم ارديبهشت ،دوسوي يك سياست سازمان مجاهدين است.
همينجا به اين پرسش پاسخ ميدهم كه آيا اين فشار از پايين و از بدنه سازمان بوده؟ جواب
این است :نه.
در سازمان مجاهدين حداقل تا جاييكه من خبر دارم و مناس��بات سازمان مجاهدين نشان
ميدهد چيزي بهنام فشار از پايين اساس ًا وجود نداش��ته و هنوز هم ندارد .مناسبات سازمانهاي
اينچنيني كه بحثي جداگانه را طلب ميكند ،اينگونه نيس��ت بلكه اي��ن نوعي تاكتيك آقاي
رجوي بود .وي در مذاكراتي كه با بعضي افراد شوراي انقالب ميكند،نظير مهندس سحابي ،و
حتي در سرمقالهها و موضعگيريها اش��اره ميكند كه «ما نميتوانيم نيروهاي هوادار را تحت
كنترل قرار بدهيم» ،ول��ي واقعيت اين بود كه نيروه��اي هوادار نوعي رابط��ه مريد و مرادي با
مس��عود رجوي پيدا كرده بودند و بهدليل فقدان مناس��بات دموكراتيك در س��ازمان مجاهدين
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چيزي بهنام فشار از پايين وجود نداشت.
در تاريخ  10ارديبهش��ت  1360آقاي خميني س��خنراني معروفي ميكنند و ميگويند :اگر
اينها به ملت برگردند براي خودشان هم صالح است و اگر ادامه دهند يك روز است كه به ملت
تكليف شود ،تكليف ش��رعي ،پس صالح اين است كه اس��لحه را به زمين بگذاريد و به آغوش
ملت بازگرديد.
اين صحبت مرحوم امام در پاس�خ به نامهاي بود كه مجاهدين به ايشان نوشته بودند و در آن
تقاضاي مالقات كرده بودند يا اينكه بهدنبال تظاهرات مادران بود؟

این صحبت بهدنبال تظاهرات مادران و به مناس��بت روز کارگر بود.پس ازآن مجاهدین آن
نامه را به تاریخ  12اردیبهشت نوشتند.
وقتيكه اين سخنان منعکس شد  ،سازمان مجاهدين در  12ارديبهشت يعني دو روز پس از
آن ،نامه سرگشادهای به آقاي خميني مينويس��د و طي آن قسمتهايي از صحبتهاي ايشان
را نقد يا توضيح ميده��د :در صحبتهاي آقاي خميني آمده بود كه به مردم ش��ليك نكنيد ،لذا
در اين نامه خطاب به ایش��ان آمده بود؛ ما گلولهاي عليه هيچكس اال تجاوزگران عراقي شليك
نكردهايم .در این نامه خطاب به آیتاهلل خمینی گفته ميش��ود « بيگم��ان حضرتعالي هرگاه
صالح و مقتضي بدانيد تکلیف نهايی (مورد اش��اره در س��خنان  10اردیبهشت) را مقرر خواهید
فرمود ،لیکن به عرض میرس��انیم تا آنجا که به ما مربوط اس��ت از جنگ و دع��وا و اختالفات
داخلی اس��تقبال نکرده و نمیکنیم و تا آنجا که انظباط آهنین تشکیالتی ما کشش داشته باشد
تالش خواهیم نمود که همچون گذش��ته به بهای جان خواهران و برادرانمان تا وقتی راههای
مسالمتآمیز مطلق ًا مسدود نش��ده و بهاصطالح حجت تمام نگردیده است از عکسالعملهای
خش��ونتبار و قهرآمیز بپرهیزیم ....از این حی��ث در برابر «تکلیفی» که گوش��زد فرمودید چه
چارهای جز نوشتن و تقدیم وصیتنامهها باقی میماند؟
بسيار محترمانه ،ولي در عين حال ميگويد ما را از اعالم تعيين تكليف نترسانيد .قسمت اول
نامه اينگونه است و بيان جديدي دارد ،اما پايان نامه بيان قانوني دارد:
« شما که پیوسته بهرغم نقاهت جس��می با گروهها و جماعت و افراد مختلف بهطور روزمره
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دیدار و مالقات دارید ،اکنون اگر سوءتعبیر نش��ود ما و كليه هوادارانمان در تهران نیز که قشری
از اقشار ملت هستیم بدین وس��یله تقاضا می کنیم تا برای بیان مواضع و تشریح اوضاع و عرض
ش��کایت و اثبات مطالب فوقالذکر بدون هیچگون��ه تظاهر و در نهایت آرام��ش به حضورتان
برس��یم .به گمان ما این میتواند یک رویداد مهم تاریخی محس��وب ش��ده و انشاءاهلل سرآغاز
بسیاری تدابیر و تفاهمات ملی ...و حتی زمینه ساز اتحاد عمومی سراسری برای رفع کاملالعیار
تجاوز حکام دیکتاتور و جاهطلب بعثی ...باشد»
درس��ت در همين روز كه اطالعيه س��ازمان مجاهدين منعكس ميش��ود،آقاي بازرگان در
روزنامه ميزان آن سرمقاله معروف «فرزندان عزیز مجاهد و مكتبيام» را مينويسد .به نظر من
مهندس بازرگان در آن مقاله ؛ بسيار دورنگرانه و ژرف اندیشانه و در عین حال دلسوزانه ،خطاب
به هر دو جريان هم س��ازمان مجاهدين و هم حزب جمهورياس�لامي كه باعنوان «مجاهد»
و «مكتبي» خطابش��ان ميكند میگوید؛ ميخواهيد مملكت ،ملت و دول��ت را وجهالمصالحه
خواستهها و ستيزههاي خود نماييد و از آنها دعوت ميكند كه از اين به قول معروف خر شيطان
پايين بيايند و دعوت به مصالحه ميكند .اما ن��دای خیرخواهانه او در هیاهوی تمامیتخواهی و
افراطیگری به گوشها نرسید .شاید هم دیگر دیر شده بود.
آیتاهلل خميني در  21ارديبهش��ت در پاس��خ به نامه  12ارديبهش��ت مجاهدين ،در اجتماع
روحانيون آذربايجان كه به ديدن ايشان رفته بودند ،سخنراني ميكند كه در روزنامه كيهان 22
ارديبهشت منعكس ميشود.
آیتاهلل خميني در اين س��خنراني مس��ائل گوناگوني را مطرح ميكند ،ازجمله« :مادامیکه
شما تفنگها را در مقابل ملت کشیدهاید یعنی در مقابل اسالم با اسلحه قیام کردهاید نمیتوانیم
صحبت کنیم و نمیتوانیم مجلس��ی با هم داش��ته باشیم .شما اس��لحهها را زمین بگذارید و به
دامن اسالم برگردید ....فقط گفتن به اینکه ما حاضریم و در آن نوشتهای که نوشتهاید در عین
حالی که اظهار مظلومیت زیاد کردهاید لکن باز ناشیگری کردید و ما را تهدید به قیام مسلحانه
کردید .ما چطور با کسانیکه قیام مسلحانه ضد اسالم میخواهند بکنند میتوانیم تفاهم داشته
باشیم .شما این مطلب و این رویه را ترک کنید و اس��لحهها را تسلیم کنید و اگر میگويید ما به
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قانون در عین حالی که رأی ندادهایم ،لکن سر به او میسپاریم و قبول داریم آن را .با قانون شما
عمل کنید و قیام مسلحانه که ضد قانون است و دارای اسلحه که ضد قوانین کشور است به اینها
عمل کنید ماهم با شما بهتر از آنطوری که شما بخواهید عمل میکنیم ...من هم که یک طلبه
هستم با شما حاضرم که در یک جلسه ،نه در یک جلسه در دهها جلسه با شما بنشینم و صحبت
کنم .لکن من چه کنم که ش��ما اس��لحه را در دس��ت گرفتهاید و میخواهید ما را گ��ول بزنید...
ش��ما االن میبینید که بعضی احزابی که انحرافی هس��تند ما آنها را جزو مسلمین هم حساب
نمیکنیم معذالک چون بنای چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند
آزادند هم نش��ریه دارند بهطور آزاد ...من اگر در هزار احتمال یک احتمال میدادم که ش��ما
دس��ت بردارید آن کارهايی که میخواهید انجام دهید حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من
پیش شما بیایم الزم هم نبود شما پیش من بیايید»...
به نظر من این پاس��خ و پیام علیرغم کاس��تی های آن ،آخرين فرص��ت تاريخي براي حل
غيرمسلحانه و غیر خشن تضادهاي درون جامعه ايران بود و مگر سیاست علم ممکنات نیست.
از تاريخ  12ارديبهشت كه مجاهدين نامه مينويسند ،تا تاريخ  21ارديبهشت كه امام پاسخ
آنها را ميدهد ،مجاهدين اقدامي نكردند؟

نه ،در اين فاصله مجاهدين اقدامي نكردند ،فضا ملتهب اس��ت ،ولي اقدام خاصي نشد .اقدام
عمدهاي كه صورت گرفت اطالعيه دهمادهاي دادستاني است كه خواستار اين است كه گروهها
اسلحههايشان را تحويل بدهند و مجوز بگيرند كه البته در بحبوحه چنان فضايي گوش شنوايي
براي شنيدن آن نيست.
پاس��خ آيتاهلل خميني گرچه نكاتي دارد كه مجاهدين را محكوم ميكند و ميگويد كه شما
مسلح هستيد و قصد فريب ما را داريد ،اما يك فرصت تاريخي است كه اگر درايت سياسي درون
مجاهدين وجود داشت ميتوانست از اين صحبت آقاي خميني حداكثر استفاده را بكند.
اين واقعيت ب��ود كه مجاهدين اس��لحه داش��تند ،اما در عين ح��ال اين هم واقع��ي بود كه
مجاهدين ت��ا آن زمان و كمي پ��س از آن هم هرگز ازاس��لحه خود در هيچي��ك از تظاهرات و
درگيريها استفاده نكرده بودند.
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موضوع اس��لحه داش��تن مجاهدين به روزهاي اول انقالب برميگردد؛ روزهايي كه اسلحه
در دس��ت همه مردم بود ،پادگانها تسخير ميش��د و مجاهدين در فضاي عمومي آن روزها در
فكر تهاجم امپرياليستها و در تصور انقالب ناتمام بودند .مجاهدين ،بسياري از اسلحهها را كه
از پادگانها به دس��ت آورده بودند روغنكاري و گريسكاري كرده و در نقاط مختلف جاسازي
كرده بودند .اما از انقالب  22بهمن  1357تا س��يخرداد  1360و دقیقتر بگوی��م تا  7تیر ، 60
هيچگاه احتياجي به اس��تفاده از آنها نبود و بهعنوان ذكر يك واقعيت تاريخي بايد عرض كنم
كه مجاهدين تا آن زمان هيچگونه برخورد مس��لحانهاي با حاكميت نداش��تند ،حتي در جریان
كشتهها و زخميهايي كه در تظاهرات گوناگون داده بودند.
آقاي خميني وقتي اين پاس��خ را ميدهند ،درست اس��ت كه در موقعيت رهبري انقالب و با
توجه به جناحبنديهاي آن زمان مس��ائلي نظیر اسلحه کش��یدن روی مردم را مطرح ميكنند،
ولي فصلالخطاب صحبت ايشان اين است كه «اس��لحهها را تحويل بدهيد من به ديدن شما
خواهم آمد ».من شخص ًا فكر ميكنم ـ البته اين نظري است كه امروزه به آن رسيدهام ـ يكي از
بهترين و درستترين تاكتيكها در آن ايام اين بود كه س��ازمان مجاهدين تمامي انباركهاي
اسلحه خودش را هركجا كه هست تخليه كند و با يك جمله بسيار ساده و با بيان خاص خودش
اعالم كند كه «بفرماييد اين اس��لحههاي ما» و « این هم خواس��تههای قانون��ی و بر حق ما».
در آن صورت هیچکس نمیتوانس��ت (اگر هم میخواس��ت) معترض آنها بشود .نتیجه چنان
سیاس��تی حداقل جلوگیری از حکمه��ای تیرباران ف��وری و لحظهای و جلوگی��ری از مبارزه
مسلحانه و ضایعات عظیم هرکدام بود.
شاید هم در چنان شرايطي تالشي را كه سازمان مجاهدین س��الهاي اول انقالب ميكرد
تا آقاي خميني را در جبهه خودش نگاه دارد،به بهترين نحو ممكن به پيش میبرد و دس��تهاي
آتشافروز و جريانات فتنهگر و سركوبگري را كه از فضای آن ایام و ماجرای برکناری بنیصدر
ميخواس��تند ،حداکثر اس��تفاده را در جهت تحکیم قدرت خود بکنند ،بهراحت��ي خنثي كند .اما
متأسفانه اين اتفاق بهوقوع نمیپیوندد.
بعد از سخنان امام خمینی  ،در  21اردیبهشت  ،عکس العمل و یا پاسخ مجاهدین چگونه بود؟
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مجاهدی��ن با چن��د روز تأخیر در  25اردیبهش��ت جواب میدهن��د .اما نه مس��تقیم ًا به آیت
اهلل خمینی ،خط��اب به بنیصدر ب��ا عناوینی نظیر «ریاس��ت جمه��وری» و «عالیترین مقام
رسمی»»،مس��ئول اجرای قانوناساس��ی» و باالخره و از همه مهمتر « فرماندهی کل قوا»!!.
حال آنکه بنیصدر در 20خرداد توسط آیتاهلل خمینی از فرماندهی کل قوا برکنار شده و طرح
عزل او از ریاستجمهوری نیز با عنوان «عدم کفایت سیاسی» در دستور کار مجلس بود و یک
روز بعد از صدور نام��ه مجاهدین (یعنی  26خ��رداد ،قید دو فوریتی آن نیز تصویب ش��ده بود).
مجاهدین در نامه به بنیصدر که بسیار مفصـل است ( 18صفحه):
1ـ دستداشتن در غارت اموال مردم و آمادگی قیام مس��لحانه را تکذیب میکنند (امری که
پیش از این در نامه به آیت اهلل به نحوی انجام داده بودند).
2ـ به مواد قانونی اختیارات رئیسجمهور اشاره میکنند.
3ـ»اقدامکننده مسلحانه علیه اقشار مردم را انحصارطلبان» میدانند.
4ـ از رئیسجمه��ور ( رئیسجمه��وری ک��ه س��خنانش در تلویزیون منعکس نمیش��ود)
میخواهند به مس��ئولیت قانونی خود عمل کرده ،ترتی��ب مناظره تلویزیونی در مورد اس��لحه
کشیدن مجاهدین روی مردم و آمادگی آنها برای قیام مسلحانه را بدهد.
 5ـ به ضرورت مسلح بودن مردم در مقابل تهاجمات خارجی میپردازند.
6ـ به نقل قول از قرآن ،رس��الهها و حتی نوش��تهها و فتاوی آیتاهلل خمینی(تحریرالوسیله)
درخصوص حکم شرعی نگهداری سالح و انفال و غنائم جنگی و از جمله سالح میپردازند!!!
7ـ به خلع سالح مجاهدان مشروطه و اینکه توطئه وزیر مختار انگلیس بوده اشاره میکند.
8ـ بندهای بسیاری از قانوناساسی را معطل و اجرا ناشده ماندهاند ذکر میکند.
9ـ از بنیصدر میخواهند تا در رابطه با بازگش��ت س��گهای زنجیری امپریالیس��م و نظاير
ازهاری به ای��ن آبوخاک به عرض مق��ام رهبری ای��ن توضیح ضروری و نظ��ر مجاهدین را
برساندکه « امپریالیس��تها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!» مگر آنکه از روی اجساد میلیونها
مجاهد خلق و هوادارانشان در سراسر کشور بگذرند.
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10ـ بعد از ش��اخه به ش��اخه پریدنهای بس��یار و بعد از مطالب گوناگون گفتن ،مجاهدین
باالخره اینگونه موضعگیری میکنند « آقای رئیسجمهور و فرمانده کل قوا!»
اگر نظر رهبری کش��ور بر خلع س�لاح ماس��ت و آغاز به درمان نمودن همه نابسامانیها را
از این نقطه صالح میدانند ،س��ازمان مجاهدین خلق ایران با حف��ظ نقطهنظرهای عقیدتی و
سیاسی خود و تذکار مجدد مسئولیتهای تاریخی حضرت آیتاهلل خمینی نظر ایشان را گردن
میگذارد مشروط بر اینکه ش��ما بهعنوان عالیترین مقام رسمی ،اجرای تمامعیار و همهجانبه

ً
عملا تضمین و اعالم نمايید (.تأکید عم ًال از خود اطالعیه است).
قانون را که برعهده شماست،
بدینترتیب ماجرای مجاهدین ب��ه عزل و یا عدم عزل بنیصدر از فرماندهی کلقوا و ریاس�ت
جمهوری مشروط شده و پیوند میخورد.
س��ازمان در  25ارديبهش��ت به رئيس مجل��س يعني آقاي هاش��مي رفس��نجاني نیز نامه
مينويس��د .ايش��ان پيش از آن در نمازجمعه خطاب به مجاهدين گفته بود كه «به روي مردم
اسلحه ميكش��يد ».مجاهدين در جواب او ميگويند «روي مردم اس��لحه نكشيديم» و اعالم
ميكنند كه «حاضريم در مورد اين مسئله به مناظره بنشينيم».
مالحظه كنيد! وقتي ب��ا رهبري و ب��ا رأس حاكمي��ت وارد گفتوگو ش��دند و اطالعيه 12
ارديبهشت را دادند و پاسخ  21ارديبهشت را گرفتند ،تنزلدادن سطح گفتوگو از سطح رهبري
به سطح نيروهاي پايينتر از اشتباهات بزرگ اس��ت .چرا كه نميخواستند يا آماده نبودند يا اين
پتانس��يل يا درايت و دورانديشي را نداش��تند كه بپذيرند بزرگترين فرصت تاريخي را بهدست
آوردهاند .به نظر من هر نيروي سياسي در آن مقطع بايد از اين فرصت استقبال میکرد.
چه داليلي باعث شد تا سازمان نتواند از اين فضا و پتانسيل بهره مورد نظر را ببرد؟

در آن ايام سازمان دچار چند مشكل اساسي است:
ي�ك :تحليل غلط از شرايط آن روزگار كه گويا س��ازمان تودهاي شده است .خاطرتان هست
در بحثهاي استراتژيك سالهاي پيش از پيروزي انقالب مبارزه چريكي شهري مرحلهبندي
ميشد و هدف و فلس��فه عمليات چريكي اين بود كه ترس تودهها را بريزد ،نيروي آنها را آزاد
كند و آنها را به صحنه اجتماع بكش��اند و وقتي اين ترس ريخته شد ،س��ازمان پيشتاز رهبري
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ميتواند امر سرنگوني را به پيش ببرد.
در نشریه مجاهد شماره 29به تاریخ  29فروردین  ،ذیل ضرورت انتشار روزانه مجاهد چنین
آمده اس��ت« :باتوجه به گس�ترش تودهای س�ازمان ،از مدتی پیش لزوم انتش�ار روزانه مجاهد
احساس میشد .س��ازمان مجاهدین  ...مرحله به مرحله در این مس��یر پیش میرود ...من باب

مثال تا زمانی که تنها روشنفکران متعهد جامعه به س��ازمان سمپاتی دارند تیراژ نشریه یا نشریه
های سازمان متناسب با کمیت طرفداران ،محدود است .لکن در شرايطی که حمایت از سازمان
اقشار مختلفی از مردم را در بر میگیرد و بهعبارت دیگر س�ازمان وارد مرحله گسترش تودهای
میشود بدون شک تیراژ نشریههای آن لزوم ًا بایستی افزایش یابد».
دو :گسترش تشکیالتی و متورمش��دن آن وقتی با توهم تودهایش��دن همراه گردد ،بر بار
رسالت تاریخی و ایدئولوژیکی(که پیش از آن نیز وجود داشته) میافزاید.

مبارزه از علم ممکنات بودن به نبرد نهايی میان حق و باطل ،میان ذلت و ش��هادت و در یک
کالم «عاشوراگونه» تبدیل میش��ود .ضمن آنکه از خود ماجرای عاشورا نیز تصویر نادرست و
غیر واقعی در ذهنها شکل گرفته است.
س�ه :درنتیجه ،مقایس��ههای صوری و بدون توجه به ش��رايط «مش��خص تاریخی» آغاز
میش��ود .نظیر مقایس��ه  28مرداد  32و مصدق و حزبتوده با آن روزها و بنیصدر و خودشان
وحزبجمهوری اسالمی.
چه�ار :در تفکر ایدئولوژیزه ش��ده ،به نیرو و پایگاه اجتماعی متحدان (بنیص��در و )...پر بها
داده ،بدنه و نیروهای «مومن» تشکیالتی را بهجای اقش��ار و طبقات اجتماعی حامالن تاریخ
تصور میکند.
پنج :در تش��کیالت «س��ازمان» گون��ه با انظب��اط آهنین و سلس��له مراتب باال ب��ه پايین،
گزارشهای تشکیالتی ناخواسته آنگونه که رهبری مایل است نوشته و تنظیم میشود .چنان
گزارشاتی از پایگاه گس��ترده متحدان سیاسی ،از پایگاه تودهای س��ازمان و از ناتوانی نیروهای
حاکمیت در مقابله با تش��کیالت انقالبی خبر میدهند( .نقش ایدئول��وژی در ندیدهگرفتن و یا
کوچک شمردن مشکالت واقعی)
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شش :آن روی سکه ،کمبهادادن به نیروهای حاکمیت میباشد .نشناختن روحیات شخصی
و اعتقادی آیتاهلل خمینی و نیز کمبهادادن به نقش مرجعیت مذهبی و رهبری سیاس��ی که در
وجود ایشان متمرکز شده بود.
هفت :کم تجربهگی مفرط سیاسی ،برتری شور و احساس و رویا بر «خرد سیاسی»....

حزبجمهوری اس�لامی نیز ،قصد یکدس��تکردن حاکمی��ت با حذف بنیص��در را دارد.
گرهخوردن ماجرای بنیصدر با مجاهدین رویای شیرین یک دستشدن و به گمان خود رهايی
از مشکالت دس��ت و پاگیر را در یک قدمی میبیند .بعد از بنیصدر که حذف او چندان مشکل
نبود عزم به حذف مجاهدین گرفته است.
خالصه کن��م؛ تلفیق��ی از بیتجربهگی ،توه��م ،ایدئولوژیک و حیثیتیکردن ه��ر ماجرا ،بر
متنی از تحوالت شتابان و گاه س��اعت به ساعت ،باعث میش��ود که رهبری مجاهدین گیج و
تلوتلوخوران موضعگیری سیاسی کند .نیروهای خود را تحریک و به ظاهر بسیج کند اما درست
سر بزنگاه یعنی جايی که آیتاهلل خمینی آن پیشنهاد را میدهد« .سنکپ» تشکیالتی میکند.
اين تحليل ،تودهایشدن ،در مقطع سال  60در س�ازمان جريان داشت و مطرح ميشد يا نظر
خود شماست؟

تحليل س��ازمان بود .ما آن زمان بر اين باور بوديم كه سازمان به مرحله تودهاي شدن رسیده
است .
شاخصهاي اين تحليل ،از نظر سازمان چه بود؟

يكي از مهمترين ش��اخصها تيراژ و آمار نش��ريه مجاهد بود .من از اولين شماره تا آخرين
ش��ماره در تحريريه آن كاركردم .مكانيزم تعيين تيراژ نش��ريه به اين ترتيب ب��ود كه از طريق
بخشهاي اجتماعي سازمان نظیر دانش��جويي و كارگري و نیز بخش دانشآموزي و محالت
كه نش��ريه را به صورت بس��اطهاي خياباني پخش ميكردند ،میزان فروش و پخش ش��ماره
پیش��ین آمارگيري ميشد .از ميزان نش��ريات پخش شده و برگش��تيها ،يك ضريب بهدست
ميآمد .دومين ضريب از سوژههاي روز و مقاالت نش��ریه بهدست ميآمد .اين دو پارامتر ،تيراژ
نشريه را تعيين ميكرد .دفتر نشريه مجاهد از سال  59ديگر به صورت نيمهمخفي و از سال 60
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كام ً
ال مخفي بود .آخرين دفتر نش��ريه مجاهد تش��كيالتي بود بهنام دفتر بهروز .عكاسخانهای
بود در زير پل س��يدخندان؛ خانهاي بود كه ما آن را به صورت عكاس��خانه در آورده بوديم .طبقه
همكف آن بهصورت عكاسخانه معمولي بود ،اما در زيرزمين آن هيئت تحريريه نشريه مجاهد
كار ميكردن��د و مراحل صفحهبن��دی و بهاصطالح تهیه ماکت نش��ريه نیز در آنج��ا بود .علي
زركش ،عضو کمیته مرکزی و مس��ئول آن موقع نش��ریه ،در آنجا حضور داش��ت .ديگران هم
بودند؛ حس��ن مهرابي ،جابرزاده انصاري ،من و ش��ماری ديگر .محمد عل��ی توحیدی نیز گاه و
بیگاه مقالهای میآورد .وی در آن موقع مسئول دفتر رجوی بود.
جالب است بدانید ،ما توانسته بوديم آماري از تيراژ نش��ريات گوناگون را از طريق ارتباطاتي
كه در وزارت ارش��اد داشتيم بهدس��ت بياوريم .تيراژ روزنامه جمهورياس�لامي چيزي بين30
تا50هزار نسخه بود ،تيراژ روزنامه انقالباسالمي به  90تا 120هزار رسيده بود و تيراژ روزنامه
مجاهد از  80هزار شروع شد و به  150تا  250هزار نسخه رس��يد .باالترين تيراژ نشريه مجاهد
 450هزار نس��خه بود .اين عدد ،عددي بس��يار فريبدهنده بود؛ يعني س��ازمان توانسته بود با
تمركز كليه نيروهاي معترض به حاكميت و سخنگوي آنها شدن ،چنين تيراژي را براي نشريه
كسب كند.
تيراژ باال ،ش��رايط اجتماع��ي ظاهراً مس��اعد ،یعنی تصور «تع��ادل ناپای��دار» از حاکمیت،
حاکمیتی که در رأس هرم قدرت دچار دو دستگی و ناتوانی است ،آمار تظاهرات مادران ،حضور
ن جهان» در
چندین هزار نفر در كالسهای آموزش ایدئولوژی مس��عود رجوی که با نام «تبيي 
دانشگاه صنعتيشريف برگزار ميشد و هفتههاي متوالي ادامه داشت.
همينطور روابط گسترده تشكيالتي س��ازمان كه در هر شهر و شهرس��تان و حتي بخش ،
نيروي تشكيالتي داش��ت ،همگي دست به دس��ت هم داد و اين تصور و تحليل رابراي سازمان
پدید آورد كه تودهاي شده و قادر است بهعنوان آلترناتيو وارد صحنه اجتماع بشود.
در ضمن تيراژي را كه گفتم فقط تيراژ رس��مي خ��ود تهران بود و شهرس��تانها چاپهاي
ديگري داشتند كه آن را هم بايد به اين تيراژ افزود.
بههمين دليل است كه رجوي در اطالعيه هشتم ارديبهش��ت  60از موضع انقالب صحبت
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ميكند و درس��ت به اين دليل اس��ت كه ايش��ان در گفتوگوهاي��ش تجزيهوتحليل نيروهاي
سياسي درون و بیرون حاکمیت را آغاز ميكند؛ او در سلس��له گفتوگوهايش با نشریه مجاهد،
در هفتهای که به سیاستهای سازمان پیکار میپردازد ،ذیل مسئله جنگ میگوید»:مجاهدین
به خالف پی��کار بیش از صل��ح تحت حاکمی��ت ب��ورژوازی از «انهدام و ذبح ش��رعی انقالب
و نیروهای انقالبی» نفرت دارند و درس��ت به همی��ن دلیل ،ما از جنگ داخل��ی زودرس مورد
نظر پیکار (که طبع ًا اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه یابد و س��رکوب همچن��ان ادامه یابد ،چیز
آن واحد هم به مصاف همه
اجتنابناپذیری است) استقبال نمیکنیم و از آنجا که نمیتوانیم در ِ
دزدها برویم و همس��گهای امپریالیس��م را بگریزانیم ،ترجیح میدهیم وقتی باالجبار به جنگ
داخلی تن بدهیم که برای خلقمان ،برای انقالبمان ،برای تمامیت ارضی و انقالبی کشورمان و
برای انقالبیونمان کمترین ریسک را داشته باشد .مگر آنکه ارتجاع هیچ راه دیگری جز دفاع
هر چه سرسختانهتر و خونینتر برایمان باقی نگذارد(.مسعود رجوی سلسله مصاحبهها ،مجاهد
شماره  ،114فروردین)60
رجوی در سلس��له مصاحبههای خود ،نظیر مصاحبه يادشده ،مستقیم و غیرمستقیم ،مسائلی
را مطرح میکند که بازتاب آن در حاکمیت به تش��دید جو بیاعتمادی میافزاید .بیتوجهی به
مسئلهای چنان بدیهی بازتاب همان تحلیل غلط ورود به مرحله تودهایشدن است.
آيا ديدگاههاي دكترشريعتي هم نقد و بررسي ميشد؟

سازمان در مورد دكترشريعتي رس��م ًا موضعگيري نكرد ،به اين دليل كه نيروهاي هوادار و
وابسته به دكترش��ريعتي را از طيف نيروهاي خودش ميدانست و نميخواست آنها را از دست
بدهد.
اردیبهشت ماه  60با نامه مجاهدین به بنیصدر به پایان میرسد .ما تا  30خرداد هنوز بیش از
یک ماه فرصت داریم .این یک ماه چگونه گذشت؟

اليحه قصاص موضوع روز ميشود .شماری از ش��اعران و نویسندگان از جمله احمد شاملو
نس��بت به آن موضعگیری میکنند 13 .نفر از نويسندگان و ش��عرا ازجمله چهرههاي برجسته
نظير احمد شاملو در چهار خرداد سالگرد ش��هادت بنيانگذاران س��ازمان به مسعود رجوي پيام
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ميدهند .از  10ارديبهش��ت  1360نشريه مجاهد صفحههاي مس��تقلي دارد به نام « صفحات
ش��ورا» که تريبون تمامي مخالفان بود .يعن��ي مخالفان الئيك و غيرمذهبي ه��م در آن مقاله
مينوشتند .اگر اشتباه نكنم مرحوم ش��كراهلل پاكنژاد و حتي آقاي قاس��ملو و نمايندگان او در
آن صفحات مطلب نوش��تند .معناي اين كار اين بود كه چون ما را نميپذيريد ما خودمان جبهه
جديدي را ب��از ميكنيم .موضعگي��ري دربرابر اليحه قصاص هم جبهه جديدي اس��ت .در 17
خرداد مجاهدين روزنامههاي حكومتي را به دليل اينكه از نظر آنها دروغ و افترا مينويس��ند،
تحريم ميكنند .اين اقدامي است در پاسخ به حكم دادس��تان انقالب ،آقاي الجوردي ،مبنی بر
تعطيلي بسياري از نش��ريات ازجمله روزنامه انقالباس�لامي .توقيف روزنامه انقالباسالمي
يعني توقيف سخنگوي رئيسجمهور قانوني كش��ور 20 .خرداد عزل بنيصدر از فرماندهي كل
قواس��ت و  25خرداد اعالم راهپيمايي جبههملي عليه اليحه قصاص است .آن روز را من با همه
جزييات به خاطر دارم ،چون در دفتر نش��ريه مجاهد در هيئت تحريريه بودم و حسن مهرابي از
كميته مركزي بهعنوان مسئول نشريه نيز در آنجا حضور داشت .اعالم اين تظاهرات با واكنش
ش��ديد آيتاهلل خميني روبهرو ش��د و همان روز ايش��ان طي سخنان ش��ديداللحني جبههملي
را به خاطر اين كار «مرتد» اعالم كرد .ايش��ان حت��ي مهندس بازرگان و نهض��تآزادي را نيز
مخاطب قرار داد كه بايد تكليفتان را روش��ن كنيد .اين را هم بگويم كه اي��ن تظاهرات اص ً
ال پا
نگرفت تا ادامه پيدا كند .اين آن نقطهاي اس��ت كه آيتاهلل خميني باز احساس ميكند كه نظام
جمهورياسالمي در معرض بحران موجودیت قرار گرفته است.
تحليل سازمان و تحريريه نشريه مجاهد از اين موضوع چه بود؟

به خاطر دارم؛ سئوال اين بود كه جبههملي كه خودش قدرت برگزاري تظاهرات را ندارد چرا اعالم
تظاهرات و راهپيمايي كرده؟ جواب این بود که جبههملي ميخواهد به كمك نيروهاي ما تظاهرات
انجام بدهد و ما را به صحنه درگيري بكش��اند .پس ما بايد هوشيار باشيم كه به اين دام نيفتيم .توجه
كنيد!25خرداد1360درباالترينسطوحسياسيـتبليغاتيسازماناينگونهبحثميشود.
آيا حسن مهرابي هم كه معموالً مواضع تندي داشت اين تحليل را ميپذيرفت؟

بله ،اين تحليل در آن زمان دقيق ًا تحليل س��ازمان بود ،علي زركش هم در آن جلسه حضور
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داشت .از اين مطلب ميخواهم اين نتيجه را بگيرم كه سازمان مجاهدين در  25خرداد 60قصد
درگيري ناخواس��ته با حاكميت را نداش��ت ،هر چند كه معتقد بود تودهاي شده است .اين اعتقاد
هم همانطور كه گفتم به اين دليل بود كه بدنه تش��كيالتي س��ازمان متورم و س��ازمان دچار
توهم تودهايشدن شده بود و سهم و جايگاه باالتري را طلب ميكرد ،اما فضا ،فضاي درگيري
مسلحانه با حاكميت نبود .نكته ديگري كه در آن جلس��ه مطرح شد و خود من مطرح كردم اين
بود كه میزان و وضعيت نيرويي سازمان چگونه اس��ت؟ اين پرسش را از حسن مهرابي پرسيدم.
وي گفت ما حتی به اندازه پنج تيم عملياتي زمان ش��اه نيروی نظامی نداريم؛ البته او بالفاصله
توضيح داد كه مقصودش نيروي نظامی آموزش و تعليم ديده ميباش��د .يعني بنا به گفته حسن
مهرابي ،در  25خرداد س��ال  ، 60ما پنج تيم عمليات��ي چريكي به مفهوم واقع��ی و تعلیم دیده،
نداشتيم .اين دو نكتهاي است كه من شاهد عيني آن بودم.
با توجه به اينكه حس�ن مهراب�ي خودش تجرب�ه مبارزات چريك�ي پيش از

انقالب را داشت ،اين نكته مهمي است.

بله ،ضمن آنكه عضو كميته مركزي س��ازمان بود و اطالعات كاملي از مجموعه مناسبات
داشت .این ايام مصادف اس��ت با جش��نهاي نيمهش��عبان که نقطه اوجهاي بسيج نيروهاي
مذهبي است .
معناي مش��خص عزل بنيصدر از فرماندهی کل قوا و در اختيارگرفت��ن فرماندهي كل قوا
توس��ط آيتاهلل خميني اين اس��ت كه اجازه داده ميشود عدم صالحيت سياس��ي بنيصدر در
مجلس طرح شود؛ نتيجه روشن است.
 28خرداد  60اعالميه مجاهدين نس��بت به پيامد عزل رئيسجمهور منتشر و اخطار ميشود
كه ملت تحمل نخواهند كرد.
اطالعيه سياسي ـ نظامي معروف مجاهدين چه تاريخي منتشر ميشود؟

دادستاني انقالب در دس��ت الجوردي است و نيروهاي سپاه در جس��تجوی محل سكونت
رهبران سازمان بویژه مس��عود رجوي و موسي خياباني هس��تند.اینکه جریاناتی خیلی پیش از
این درصدد ردیابی و دستگیری مس��عود رحوی بودند امر واضح و آشکاری است ،به نحوی که
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در خاطرات شماری از سران جمهوری اسالمی نیز آمده است .درجستوجوي مسعود رجوي به
خانه پدري مهدي ابريشمچي حمله ميشود كه البته چيزي عايدشان نميشود.
مجاهدین مرتکب اشتباه بزرگ دیگری میش��وند :بهگمان خود جهت اقدامی «باز دارنده»
اقدام به صدور اطالعیه سیاس��ی ـ نظامی ش��ماره  25میکنند ( 28خ��رداد  )60تا به حاكميت
بفهماند كه ما بيش از اين را تحمل نميكنيم.
اين حركت نسنجيده ،به اعالم مبارزه مسلحانه توسط س��ازمان مجاهدين تفسير ميشود.
متن اطالعیه بشرح زیر است:
«بهدنبال یورش وحش��یانه به خانه پ��دری برادر مجاه��د مهدی ابریش��مچی از این پس
مجاهدین خلق ایران با تمام ق��وا در قبال این گونه تهاجمات مقاومت خواهند کرد ...س��ازمان
مجاهدین خلق ایران بدینوس��یله از خلق قهرمان ایران کس��ب اجازه میکند تا از این پس به
یاری خدا در قبال حفط جان اعض��اي خود بویژه اعضای کادر مرکزی که بخش��ی از مرکزیت
تمامی خلق و انقالب محس��وب میش��وند ،قاطع ترین مقاومت انقالبی را از هر طریق معمول
دارد ...از این حیث بر آنیم که نامبردگان هر که باش��ند و در هر لباس دقیق ًا شایسته سختترین
کیفر و مجازات انقالبی خواهند بود .
ضمن ًا س��ازمان مجاهدین خلق ایران این حق را برای خود محفوظ میدارد تا در هر موردی
هم که کیفر فیالمجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضد انقالبی میس��ر نباش��د ،بهزودی و
بهطور مضاعف آمران و عامالن مربوطه را به جزای خود برسانند».
در صدور اين اطالعيه سياسي ـ نظامي نیز بيتجربگي مفرط سياسي دیده میشود.
انعكاس اين اطالعيه در فضاي آن روزها اين حالت را داشت كه گويا مجاهدين اعالم مبارزه
مس��لحانه كردهاند .درنتیجه فراخوان آقاي خميني و پيش از آن فراخوان مجاهدين و س��پس
پاسخ آقاي خميني گم شد كه شد.
فضاي سياس��ياي كه از  18و  19خرداد بهطور محسوس بسته ش��ده بود ،بعد از  25خرداد
و اعالم راهپیمايی جبههملی بهطور کامل بسته ش��د .بهنحوی که امكان هيچگونه راهپيمايي
و تظاهراتي را نميداد .س��ازمان مجاهدين دوس��ه بار تالش کرد كه راهپيماي��ي بزرگ نظیر
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راهپيمايی مادران راه بیاندازداما فضا پاسخگو نبود.
چرا؟ مقصود شما کدام فضاست ؟

در جايي اشاره كردم كه تيراژ نشريه به  450هزار نس��خه در روز رسیده بود .اما اين بهمعناي
450هزار نيروي هوادار نب��ود 450 .هزار نفري بودند كه در فضاي باز و نيمهباز نش��ريه را صرف ًا
ميخوانند .تجربه نش��ان داد همينكه فضا بس��ته ميش��ود اين تعداد وحتی هوادارانی که در
راهپيمايي  7ارديبهشت مادران شركت ميكنند ،بهسادگي حاضر به ورود به صحنه نيستند.
تجربه انقالب  22بهمن هم گواه این مس��ئله اس��ت ك��ه در روزهاي حاكميت كامل ش��اه،
تنها نيروهاي اندكي در صحنه بودند .فضاي نيمهباز يا باز سياس��ي بود كه امكان داد نيروهاي
اجتماعي به صحنه بيايند .پس خشونت و مبارزه مس��لحانه نهتنها نيروها را به صحنه نميآورد،
بلكه همان ميزان تودهها را هم كه در صحنه هس��تند مرعوب نموده از صحنه خارج ،خانهنشین
و بهصورت ناظر و تماش��اگر درميآورد .امري كه در ماه خرداد و در هنگام اولين جراحي بزرگ
جمهورياسالمي در راستاي حذف آقاي بنيصدر شاهد آن بوديم.
در فاصله  18تا 24خرداد 1360تاكتيك ،جن��گ و گريز و تظاهرات خياباني در پیش گرفته می
شود .اينبار س��ازمان مجاهدين به كمك «بدنه تش��كيالتي» و نيروي «ميليشيا» كه نيروهاي
خالص فداكار و جان بركف مجاهدين بودند ،تظاهرات موضعي در گوش��هوكنار ش��هرها و بويژه
شهر تهران برگزار ميکند .با ورود ،سپاه و بسيج پس از كمي درگيري و يا دستگيري اين تظاهرات
پايان ميگرفت و در نقط ه ديگري تكرار ميشد ،اما تظاهرات بزرگ صورت نميگرفت.
در فاصله چه�ار روز از  26ت�ا 30خرداد چه اتفاق�ي ميافتد كه باوجود جمعبندي س�ازمان از
كميت نيروهاي آموزشديده خود ،تظاهرات سيخرداد شكل ميگيرد؟

تا آخر ش��ب  24خرداد ،مجموعه تظاهرات پراكنده و كوچك در گوش��هوكنار ش��هر جواب
مثبت نش��ان داد  .در نقاط مختلف وقتي هس��ته تظاهرات ش��كل ميگيرد بخش��ي از مردم به
اين حركت جواب مثبت ميدهن��د ،اما كوتاهمدت و لحظهاي .يعني اگ��ر در لحظهاي خواهري
مجاهد ،پخش اعالميه و اطالعيه سازمان را انجام ميداد و با نيروهاي حاكميت درگير ميشد
تعدادي به حمايت از او ميپرداختند .اما اين درگيريه��ا و حمايتها موضعي بود .حمايتهاي
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موضعي باعث شد تا س��ازمان در جمعبندي خودش در س��طح مركزيت به اين تصور برسد كه
توانسته با تظاهرات موضعي فضاي ترس را كه بهوجود آمده بشكند .پس برويم سراغ تظاهرات
بزرگ .از اين زمان اس��ت ك��ه از روز  26خرداد  1360و پ��س از اعالم راهپيماي��ي جبههملي،
در فاصله چهار روز بين  26تا  30خرداد ،دس��تور تش��كيالتي كميته مركزي اي��ن بود :تدارك
تظاهرات بزرگ مشابه تظاهرات مادران .در عصر  30خرداد اين تظاهرات انجام ميشود.
شما در آن تظاهرات شركت داشتيد و يا كار ستادي ميكرديد؟

آن زمان من در س��تاد نش��ريه مجاهد بودم و لحظهبهلحظه گزارش تظاهرات را ميگرفتم.
تظاهرات پا ميگيرد و جمعيت بس��يار زيادي ش��ركت ميكنند .به روايت س��ازمان مجاهدين
نيمميليون نفرش��ركت ميكنند .در ذکرعدد گرچه مبالغه شده اس��ت ،اما عكسها و تصويرها
نشاندهنده گستردگي اين تظاهرات است .اين تظاهرات هم به سبك تظاهرات مادران ،بدون
اطالع قبلي و گرفتن مجوز صورت گرفت .تظاهرات چنان ابعادي پيدا كرد كه بهراستي عدهاي
از مردم هم به آن پيوس��تند .آیت اهلل خميني س��خنراني راديويي ميكنند و سپاه پاسداران را به
مقابله با اين تظاه��رات فراميخوانند .درگيري بزرگ در ميدان فردوس��ي صورتگرفت .گفته
ش��د در اين تظاهرات ،مجاهدين اسلحه داشتند كه نداشتند .بيش��ترين امكاناتي كه مجاهدين
در اين تظاهرات داش��تند اس��پريهاي فلفل بود كه جنبه دفاعي داش��ت و ش��ماری اندك نیز
تيغ موكتبري  .يعني ميش��ود با قاطعيت گفت ك��ه مجاهدين در اين تظاهرات س�لاح گرم
نداشتند .دستگيرش��دگان به زندان اوين برده شدند .از نيمهشب س��يخرداد اولين خبر اعدامها
توسط دادستاني انقالب اعالم ش��د 31 .خرداد روزنامهها اعالم كردند سعيد سلطانپور به حكم
دادگاه انقالب تيرباران ش��ده است .الزم است گفته شود كه سعيد س��لطانپور پيش از اين و در
تاريخ پنجش��نبه  27فروردين ماه  1359در مراس��م جش��ن ازدواجش به اتهام واهی اختالس
و خروج ارز دس��تگير شده بود و در ماجراي س��يخرداد هيچ نقشي نداش��ت .اول تيرماه  15نفر
اعدام شدند و روزهای دیگر ش��ماری دیگر ....به اين ترتيب فصلي جديد و خونين در مناسبات
حاكميت جمهورياسالمي با مجاهدين آغاز ميش��ود؛ فصلي كه به كشتهشدن باز هم بيشتر و
واكنشهاي متقابل سازمان مجاهدين ميانجامد.
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در جمعبندي نهايي اي��ن صحبت تصريح ميكنم ت��ا اين مقطع ـ يعني تا س��يخرداد  60ـ
مجاهدين مبارزه مس��لحانه را در هيچ كجا با جمهورياس�لامي در پيش نگرفتن��د اما مبارزه
سياس��ي را چرا .تا اين لحظه و حتي پس از تظاهرات  30خرداد اکثر قریب ب��ه اتفاق كادرهاي
سازماني به خانههاي مخفي خود رفتند.
رهبری پراکنده،کادرها و بدنه تش��کیالت گیج و منگ ،نیروهای هوادار بیپناه و بیسرپناه
رها در میدان و مهمتر از همه بدون اطالع از خط مش��ی مش��خص .مردم نیز نگران و تماشاگر.
گروهی بر مجاهدین و عمدت ًا فعال ،گروهی با مجاهدین اما نگران و تماشاگر.
رهبری مجاهدین علیرغم ش��عار ها و اعتماد به نفس��ی که تا قبل از آغاز س��رکوب خشن و
تیربارانها از خود نش��ان میداد .تقریب ًا مات ش��ده اس��ت .بخشهای گوناگون سازمان بدون
ارتباط چهبسا هرکدام خط متفاوتی را ادامه میدهند.
نش��ریه مجاهد ش��مارههای  127و  128به تاریخ دوم و چهارم تیر ماه نوش��ته وآماده چاپ
میشود .اما کدام چاپخانه و کدام نیرو برای پخش آن؟
این در حالی اس��ت ک��ه رهب��ری س��ازمان س��ودای دیگ��ری دارد .رهب��ری مجاهدین،
از س��يخردادتا  7تي��ر 60به كم��ك ش��بكههاي اطالعات��ي و نف��وذي خ��ود در ارگانهاي
جمهوریاسالمی طرحی «انتقامی» را تدارک میبیند.
رهبری مجاهدین برای جبران عقب ماندگی و گیجی سیاس��ی خود طی ماه های گذش��ته
وبخصوص عدم بر آورد صحیح از شدت عکسالعمل جمهوری اس�لامی و نیروهای وفادار به
آن نسبت به تظاهرات  30خرداد ،دست به کار میشود.
عمل بزرگ مسلحانه .رعد در آسمان بی ابر و...
با کدام تحلیل مش��خص و با کدام اس��تراتژی جهت ادامه؟ هنوز هم که هنوز اس��ت ،معلوم
نیست!
شامگاه  7تیر ،اولين و بزرگترين عمل مسلحانه سازمان مجاهدين علیه جمهوریاسالمی
و سران آن است:
انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اس�لامی .کشته و مجروح ش��دن صدها تن از مقامات

گام به گام تا فاجعه سيخرداد 60
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عالیرتبه جمهوریاسالمی .بدینترتیب دایره خشونت و خشونت متقابل کامل شد.
آيا همه كادرهاي سازمان در جريان طراحي چنين عملياتي قرار گرفتند؟

از نظر رهبري س��ازمان چنين عملياتي نيازي به رأيگيري نداش��ت و تنها در سطح كميته
مركزي مطرح ميش��ود و تعدادي اندك در جريان قرار ميگيرند .من فكر ميكنم پاسخ اشتباه
و غلطي ك��ه مجاهدين به اعدامهاي پس از س��يخرداد دادن��د ،اعدامهايي ك��ه نبايد صورت
ميگرفت ،اعدامهاي ديگري را بهدنبال داشت .ازجمله اعدام محمدرضا سعادتي كه هيچگونه
نقش��ي در ماجراي س��يخرداد نداش��ت .امروز ديگر همه ميدانند كه ارتباطات زندان توسط
الجوردي قطع شد و سعادتي كه پيشتر به دهس��ال زندان محكوم شده بود به اتهام مشاركت در
ترور كچويي اعدام شد؛ اتهامي كه هرگز به اثبات نرسيد.
اشتباه بزرگ مجاهدين در اين ايام تالش براي پاس��خدادن به اشتباه حاكميت يعني اعدام
ب جمهوري اسالمي آن
تظاهركنندگان بود .عمل مسلحانه س��ازمان مجاهدين در انفجار حز 
روي س��كه خش��ونت عليه مجاهدين بود .هرچند اين عمل بهعنوان عملي تدافعي و واكنشي
صورت گرفت ،ام��ا دايره خش��ونت را كامل كرد؛ خش��ونتي ك��ه طي س��الهاي طوالني و تا
هماكنون به كشتهشدن هزاران هزار نفر از بهترين نيروهاي مردم ايران از هر دو سوی انجاميد.
نيروهايي كه ميتوانستند در بازسازي و بهروزي مردم نقش بس��زايي داشته باشند .همانطور
كه ش��ما بهدرس��تي گفتيد و تأكيد كرديد ،اثرات مخرب درگيري متقابل حتي بيش��تر از جنگ
ايران و عراق خس��ارت بهبار آورد ،چرا كه اين ضربهاي از درون بود .از يكس��و بخش بزرگي از
حاكميت را از بخش بزرگي از نيروهاي جوان محروم كرد و ازسوئي تندروترين بخش حاكميت
رابرای مدتی طوالنی بر كرسي تصميمگيري و قدرت نشاند؛ امري كه هر دو طرف بهاي بسيار
سنگيني براي آن پرداختند .زخمی که هنوز هم خونچكان است.
اي دريغا مرهمي...
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 30خرداد 60؛ شنيدن پژواك صداي مجاهدين
با توجه به نامه مسعود رجوي به اش�رف دهقاني كه «اگر آيتاهلل خميني اشارهكند ،دوميليون
بس�يجي به خيابان ميريزند و ش�ما را نابود ميكنند ».چ�را رجوي درگيري مس�لحانه با آيتاهلل
خميني را تكرار كرد؟ آيا ش�رايط تغيير كرده بود؟ اين ش�رايط چه ويژگيهايي داشت؟ و آيا الف:
فش�ار بدنه س�ازمان به مركزيت س�ازمان چنين حركتي ر ايجاب ميكرد؟ ب :زيادش�دن عِده و
ُعده ازجمله تيراژ نشريه و حمايت روش�نفكران از آنها بود؟ ج :تحليلي بود كه مركزيت سازمان
داش�ت؟ د :فش�ار بنيصدر و پيروان او و تكيه به حماي�ت دهونيمميليون آرا ـ بهعنوان پش�توانه
مردمي ـ ب�ود؟ ه :فش�ار تركشخوردههاي انقلاب مانند صاحب�ان صنايع كمپ�رادور كه پس از
انقالب ملي ش�ده بودند؟ و :تجارت كمپرادور و بانكهاي وابسته كه ملي شده بودند؟ فشار و نفوذ
شبكه ترانزيت موادمخدر كه هم دولت انقالب از آن غافل بود و هم نيروهاي مبارز و روشنفكران؟
ز :غرور س�ازماني و يا غرور فردي؟ ح :افتادن به دام�ي كه از قبل توس�ط جناحهاي خاصي پهن
شده بود و مكانيزم آن؟ ط :نقش نفوذ ارگانهاي اطالعاتي خارج و داخل در جهتدادن سازمان؟
با اين اوصاف ،نقش عوامل يادشده را در رخداد  30خرداد  60چگونه ميبينيد؟

در گفتوگوهای پیشین ،از  25خرداد به بعد ،به س��رعت عبور کردیم  .در اين فرصت سعي
ميكنم تا آنجا كه ممكن است اين روزها را با جزئيات بيشتر مطرح نمايم .ريشهيابي  30خرداد
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 60نشان ميدهد كه گذشته از پیشزمينههاي تقريب ًا تاريخي که به نقطه نظرات ایدئولوژیک
سازمان مجاهدین و بعد هم به تحوالت س��ال  1354و درگيريهاي درون زندان برميگردد،
تحوالت درون جامعه در س��الهاي بع��د از پيروزي انق�لاب بخصوص آخرين س��ال قبل از
درگيري ،يعني س��ال  1359در ش��کل گیری ماجرا بسیار موثر بوده اس��ت .بدین معنا که سال
 1359نقش بسيار زيادي در شكلگيري ماجراي  30خرداد و خش��ونتبار و خونينشدن روند
برخوردهاي اجتماعي نيروهاي مختلف العقیده در جامعه با یکديگر داشته است.
نکتهای که در همین ابتدا الزم اس��ت به آن اشاره کنم این اس��ت که ؛چه در وجه حاكميت
جمهورياسالمي و چه در وجه اپوزيس��يون ،هركدام تالش ميكنند تنها نيمهپنهان خطاهاي
طرف مقابل را مورد بررس��ي قرار دهند ،یعنی وقتيكه هريك از اين گرايشها به بررسي قضيه
ميپردازد ،مالحظه ميكنيم كه فقط آن نيمهاي را كه بهظاهر خودش��ان برحق و طرف مقابل
بر اش��تباه و خطا بوده را مدنظر قرار داده و بزرگ ميكنند ولي نيمه ديگر يعني مسئوليت و نقش
خود را ناديده گرفته و یا بسیار کمرنگ جلوه میدهند.
تالش من اين است كه از اين روش دوري جسته ،در ورای تعلقات و منافع سازمانی ،گروهی
و حکومتی كه خوشبختانه از همه آنها بري هستم ،واقعبینانه و در واقع تاریخی به بررسي اين
مسئله بپردازم .اینکه چه مقدار موفق شوم ،به نقد و نظر خوانندگان شما بستگی دارد.
واقعيت اين اس��ت كه تا  30خ��رداد  60نزدیک به هفت��اد نفر از اعضا و هواداران س��ازمان
مجاهدين در درگيري با گروههاي فش��ار ـ ك��ه در آن ايام به گروههاي ح��زباهلل و چماقدار
معروف بودند ـ كش��ته ش��ده و چند صد نفر دیگر نیز مجروح ش��دهاند .اين رقمي اس��ت كه به
جرأت ميتوان گفت بیش از تمامی كشتهشدگان كادرهاي س��ازمان مجاهدين خلق ايران در
طي دوران هفت سال مبارزه مسلحانه و چريكي با رژيم شاه اس��ت و اين در شرايطي است كه
مجاهدين حداقل خودشان را سهيم و دخيل در جريان انقالب ميدانند و در شكلی افراطي ،خود
را صاحب انقالب هم بهشمار ميآورند .در حال حاضر ،درس��ت يا غلط بودن اين تفكر را تجزيه
و تحليل نكرده و با آن در جاي خود برخورد خواهيم كرد ،ولي دخيلبودن مجاهدين در انقالب
را حتي سران جمهورياس�لامي ،در همان ايام پذيرفته بودند ،چه به صورت يك انديشه و چه
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به صورت راهگشايي امر مبارزه و ش��هادت و تحمل سختيها و گرفتاريهاي بسيار ،بهنحوی
كه دس��تكم در بين نيروهاي مذهبي آن زمان بيش��ترين تعداد اعدامی و زندان��ي را در رژيم
شاه داش��تند .چنين سازماني با پيشينه يادش��ده و با داشتن رس��التی ایدئولوژیک برای خود ،در
كمتر از دو سال و چند ماه نزديك به هفتاد كشته ميدهد ،س��ازماني كه يك نوع پيوند عاطفي،
سياسي و راهبردي با مبارزه مسلحانه دارد و خودش را طرفدار مبارزه مسلحانه البته عليه تجاوز
امپرياليسم ميداند .اگر از اين زاويه به مسئله نگاه كنيم ،ميبينيم كه فشاری سنگين بر تمامي
سازمان اعم از عضو و کادر رهبری و هواداران وارد ميآمد ،تا در مقابل اين كشتهها و زخميها
واكنش نشاندهند.
عامل مهم ديگر ،فقدان چش��مانداز سياس��ي بهمنظور ورود مجاهدين به صحنه معادالت
سياس��ي و تعامل با ديگر نيروها در زير سقف واحد ،همچون مجلس ش��ورايملي و شوراهاي
شهر است .اين مطلب البته راز سر به مهری نیس��ت و از قضا در خاطرات افراد سياسي ،حتي در
مراسمي که همین امسال در تهران برگزار شد نیز عنوان گرديد.
منظور شما صحبتهاي آقايان ترقي و رفيقدوست است؟

بله ،به گ��زارش خبرگزاری دانش��جویان ایران (ایس��نا) جمعه  9تیر  ،1385درجلس��های به
دعوت حزب موتلف��ه ،باعنوان بازخوانی30خرداد ، 60با ش��رکت آقایان حمید ترقی ،محس��ن
رفیقدوست و عزتشاهی؛ آقاي ترقي بهروش��ني تأكيد ميكند كه» ما در اول انقالب مصمم
بوديم آنها (مجاهدين خلق) را به هیچ ج��ای حکومت راه ندهیم و این بهدلیل ش��ناخت ما از
اینها در زندان بود .معتقدیم اگر ما این کار را نمیکردیم آنها ما را بیرون میکردند».
مجموعه اين اظهار نظرها نشان ميدهد که يك و یا چند جريان سياسي ،با هر تحليل و به هر
دليلي كه قابل موشكافي و بررسي است ،مصمم بود كه بهطور جدي جلوي ورود مجاهدين را به
عرصه تعامل سياسي در زير يك سقف بگيرد ،یعنی جرياني از حاکمیت كه نسبت به ديگر گروهها
متشكلتر است ،با برنامه و شناخت خاص خود نس��بت به مجاهدين (بخصوص وقایع زندان قبل
از انقالب) ،بر اين امر مصم م اس��ت که؛ او ًال مجاهدين وارد هيچ عرصه حكومتي نشوند ،ثاني ًا اگر
امروز با آنها تسويهحس��اب بش��ود بهتر اس��ت تا فردا .چرا؟ زیرا به باور اين جريان ،مجاهدين با
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بهدست آوردن زمان ،خواهند توانس��ت با افراد بیش��تری ارتباط برقرار كنند و هر چه زمان بگذرد
تسويهحساب نهايي سنگينتر و پرهزينهتر خواهد شد .به نظر من چنين تفكري يكي از زمينههاي
جدي درگيري و یک روي س��كه خشونت  30خرداد  60اس��ت .کارکرد چنين تفكري را در پشت
بسياري از تحريكات در گوشهوكنار ،در حمله به مراكز سازماني ،در انتشار نشريه منافق ،در حملهها
ي در اجتماعات مختلف
به میزهای فروش کتاب و نشریه ،در سر و دست شكس��تنها و تيرانداز 
مجاهدين در شهرستانها و بعد هم در تهران ميتوان مالحظه كرد.
نشستي كه اخيراً به همين مناسبت برپا شده اس��ت ،بهروشني نشان ميدهد كه چه تفكري
وجود داشت .اگر اين اظهارات در سال  1360گفته ميش��د ،ممكن بود به واكنشهاي ناشي از
ضربات مهلك وارده به نظام جمهورياسالمي ايران از س��ازمان مجاهدين نسبت داد ،اما اين
خواهي رجوي
سخنان  25سال بعد از قضاياي خرداد  60بيان ميش��ود .روي ديگر سكه ،زياده
ِ
و س��ازمان مجاهدين ،نديدن ش��رايط واقعي جامعه ،ندیدن نس��بی در مطل��ق و در یک کالم
برخورد « ایدئولوژیک» بود ،گرچه بر» تحليل مش��خص از ش��رايط مشخص» تأكيد میشد،
اما تحليل مشخص و واقعبینانهای از شرايط مش��خص ابتداي انقالب وجود نداشت  .ميتوان
گفت تحليلها ،نوعي كپيبرداري از مرحله اول انقالب روس��یه و گاه نیز کپیبرداری کودکانه
و قیاس معالفارق با قیام ملی 30تیر  1331و تطبيق آنها به شرايط بعد از پيروزي انقالب بود.
همانطوركه در گفتوگوهاي قبلي اشاره كرديد ،قصد مقصرتراشي به مفهوم به دادگاهكشاندن
افراد نيست ،اما در بررسي يك روند تاريخي ،ناگزير از بررسي نقش شخصيتها و احزاب و گروههاي
سياسي بوده تا زواياي پنهان يك حادثه تاريخي مورد بررسي قرار گيرد ،جریانی که اثرات خودش را
در جامعه ما به اشكال مختلف بر جاي گذاشته است .در اين صورت آنچه كه درباره گروهها و احزاب
سياسي در هر طرف قضيه گفته ميشود ،در عين حاليكه بهمنظور مقصرتراشي نيست ،ولي درواقع
نوعي نورتاباندن به تاريخ گذشته و درس عبرتي از گذشته براي حال و آينده است.
در رابطه بانقش س��ازمان مجاهدين ،همانطور كه گفته ش��د ،س��ازمان مجاهدين به خاطر
شركت نظري و پیشتازی عملي در امر مبارزه مس��لحانه و انقالب ،خود را صاحب صالحيت و در
مواردي صاحب انقالب ميدانس��ت .از اين نظر ميتوان گفت كه تفكر مجاهدین با تفکر جریان
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مخالف آن ،در آن مقطع ،در اساس و بنيان همس��و و هماهنگ عمل ميكرد .یکی در حاکمیت و
دیگری در اپوزیسیون ،اما هر دو به نظرات مخالف و دگراندیش به یک میزان کم بها داده و یا اص ً
ال
بها نمیدادند؛ یکی خود را پیش��تاز انقالب و دیگری خود را صاحب انقالب میدانس��ت .یکی در
قدرت بود و دیگری درصدد کسب قدرت .اما هر دو خود را بر حق و صاحب و وارث تمامی حقیقت
میدانس��تند و آن دیگری را بر باطل .تکلیف باطل هم در نظام مطلقگرایانه ایدئولوژیک از قبل
روشن بود .یکی میخواس��ت آن دیگری را به زبالهدان تاریخ بفرس��تد و آن دیگری میخواست
مخالف خود را به قعر جهنم و درک اسفلالس��افلین روانه کند ،یعنی هر دو نگاهی ایدئولوژیک و
مطلقگرایانه داشتند و در عرصه قدرت سیاس��ی تمامیتخواه بودند .راه وسط و یا راههای دیگر
را هم قبول نداشتند .کلمه «س��ازش» هم برای هر دو به مفهوم «خیانت» و زیر پا گذاشتن اصول
بود .یکی ،طی دوسالونیم کش��ته و زخمی داده و درحالیکه در جذب اقشار فرودست کارگری و
روستايی ناموفق بوده ،توانس��ته در فضای نیمه باز سیاسی ،از س��طوح میانی ،مرفه و نیمهمرفه و
غیرسنتی جامعه نیروهايی را جذب کند .از همه مهمتر توانسته کمیت قابل توجهی از اقشار جوان
جامعه نظیر دانشآموزان ،دیپلمهها و دانشجويان را جذب و سازماندهی كند.
افزايش ِعِده و ُعده ،افزايش تيراژ نش��ريه مجاهد ،همه اينها دس��ت به دست هم ميدهد تا
مجاهدين هم در اين تصور باطل غرق شوند كه ميتوان در كوتاهمدت به تسويهحساب نهايي
با حاكميت و به پندار خودشان ارتجاع ،پرداخت.
در طرف مقابل ،تصور جریانی از حاكميت اين است كه از حمايت تودههاي مردم برخوردار است
و ساختار حكومتي و نهادها ،در اختيارش هس��ت .تودههاي مردم به اعتبار شخص آيتاهللخميني
و مجموعه روحانيت ،از نظام و حكومت پش��تيباني ميكنند و حول آنها بس��يج ميش��وند .اینها
اپوزيس��يون و بخصوص مجاهدين را بي��ش از آنكه بهعنوان یک نعمت و راهنما جهت کش��ف
نابسامانیها بدانند ،بهعنوان مزاحم و رقیب نگاه ميكردند ،مزاحمي كه نباید به هیچ نهاد حکومتی
وارد شود و هر چه زودتر از سر راه برداشته شود بهتر است وگرنه او آنها را از سر راه برخواهد داشت.
مجاهدين هم که يك دعواي تاريخي ـ ايدئولوژيك با جرياني به گفته خودش��ان موس��وم
به ارتجاع از درون زندان در س��ال  1354به بعد به راه انداخته بودند ،در س��الهاي 58ـ 1357از
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توان باالي درگيري برخوردار نبودند ،اما از سال  1359بنا بهداليلي ازجمله گسترش تشكيالت
و اختالفات رجايي و حزب جمهورياس�لامي با بنيصدر(بهاصطالح ش��کاف و دعوا در رأس
حکومت) ،احساسكردند كه قادرند به تسويهحساب نهايي با حاكميت بپردازند .بنابراين در هر
دو سوي قضيه يك نوع «اين هماني» بهوجود ميآيد.
با توضیحاتی که ش�ما در باره مجاهدین و نیروی حکومتی مقابل آنها میدهید علیاالصول ما
باید از همان فردای پیروزی انقالب ش�اهد درگیریهای خصمانه دوطرف باشیم ،حال آنکه این
ماجرا دو سال و چهار ماه بعد اتفاق افتاد.

برای پاس��خ به پرسش ش��ما ،بیمناس��بت نیس��ت خاطره و تحليلی را از آن ايام بازگوكنم.
به محض پيروزي انقالب در جمعهاي محدودي از تش��كيالت در باره ش��رايط بعد از پيروزي
انقالب بحث ميكرديم؛ يك��ي از موضوعات بعدها بهنام «تیغ آیت اهلل خمینی» معروف ش��د.
مفهوم اصطالحي که بهنام» تيغ يا شمش��ير آيتاهللخميني» بعدها در س��ازمان مطرح ش��د
و جا افت��اد ،اين بودك��ه ما(مجاهدین) و حاكمي��ت بهدليل ماهيتهاي متضادمان س��رانجام
روزي درگير خواهيم ش��د .گفته ميش��د كه تضاد ما با حاكميت وجود دارد ،ولي ما باید س��عي
كنيم تا آنجاکه امکان دارد اي��ن تضاد را به مرحله متعارض (آنتاگونيس��تي) و يا آش��تيناپذير
نرس��انیم .گرچه در ذات خود روزي اين تضاد ،آنتاگونيس��تي و قهرآميز خواهد ش��د .در آن ايام
عامل جدي مقابل خودمان را؛ 1ـ تهدیدات خارجی بویژه تهدیدات امپریالیس��تی2 ،ـ شخص
آيتاهلل خميني ميدانستيم .براین باور بودیم که آیتاهلل خمینی با ادغام رهبری دینی و رهبری
سیاسی ازس��ويی و مواضع ضد امپریالیستی (ضدغربی) از س��وی دیگر  ،از حمايت و پشتيباني
ميليوني مردم بهطور قاطع برخوردار است.
برمبن��ای همین تحليل اس��ت كه مس��عود رج��وي در مصاحبههای خود خط��اب به گروه
اش��رف دهقاني ميگوید ؛ با يك فتواي آيتاهلل خميني ميليونها نفر وارد صحنه ميشوند و به
كردستان آمده و با شما درگير ميشوند و این واقعيتي بود كه همگي شاهد آن بوديم.
آيا ميدانيد اين نامه در چه تاريخي به اشرف دهقاني نوشته شد؟

تا آنجا که من میدانم این مطلب در مصاحبههای مس��عود رجوی درباره گروههای سیاسی و
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مناسبات آنها با حاکمیت جدید آمده است .شبیه به همین مضمون در نشریه مجاهد شمارههای
10 ،9و  11به تاریخ نیمه دوم آبان  1358طی سلسله مقاالتی بهنام « هشداری پیرامون چپروی
و چپنماي��ی» نیز آمده،ک��ه در آنج��ا میخوانیم« :مطلقک��ردن تضاد با سیس��تم حاکم امری
چپروانه و نامعقول ب��وده و قهر بهطورکلی نتایجی جز آنچه ترورهای ن��وع فرقان بهبار میآورد
نخواهد داشت ...نادرس��تی این مطلب که فقط جای عکسها عوض شده را میتوان بهسادگی از
محکومیت ترورهای نوع فرقان بهوسیله عموم نیروهای سیاسی و انقالبی دریافت»....
و یا در جای دیگ��ر در همین مق��االت میخوانیم« :مطلقک��ردن تضاد با سیس��تم حاکم،
چنانکه گويی اوضاع مطلق ًا هیچ تغییری نکرده و فقط جای عکسها عوض شده نهتنها بیانگر
یک تجزیهو تحلیل اش��تباه ،بلکه حاکی از رهنمودهای بس خطرناکی اس��ت که سلطه مجدد
امپریالیس��م را عم ً
ال بس��یار هموارتر خواهد نمود »...و س��رانجام « تهاجم و اسلحه کشیدن به
روی سیستم کنونی جز به سود امپریالیسم نخواهد بود »...
براساس اين تحلیلها ،ازجمله مس��ائلي كه در جلساتي كه در ستاد مس��تقر در بنياد پهلوي
س��ابق بحث ميكرديم ـ و حتي براي ردههاي پايينتر هم مطرح ش��د ـ اين بود كه بايد كاري
كنيم كه «تیغ يا شمش��ير آيتاهلل خميني» ديرتر ف��رود بيايد ،يعني م��ا در تحليلهاي دروني
خودمان نقش ويژهاي براي آي��تاهلل خميني قائل بوديم .بهطوريكه ايش��ان به خاطر مصالح
كلي نظام ،موازنهاي بين جناحهاي مختل��ف برقرار ميكند .حال آنك��ه جناحها فقط مصالح
خودش��ان را ميبينند .تالش براي مالق��ات با آيتاهلل خميني ب��همنظور اين ب��ود ،تا آنجا كه
ميش��ود اين شمش��ير ديرتر بر ما فرود بيايد .اين تحلي��ل دو پايه عمده داش��ت؛ يكي اينكه
مجاهدين بر اي��ن باور بودند كه اين شمش��ير ب��ه هر حال روزي ف��رود خواهد آم��د ،بنابراین
درعینحال که نباید آن را تس��ریع کرد ،بايد براي فرودآمدن آن در آن روز موعود ،آماده باشيم.
همچنین میتوان فرودآمدن شمش��ير را به تأخير انداخت ،حتی گاه گفته میش��د که میتوان
با تقوی��ت ويژگي ضدغرب��ی و ضدامریکايی(مس��امحت ًا ضدامپریالیس��تی) آی��تاهلل خمینی
مانع فرودآمدن شمشير ش��د و ایشان را در سوی انقالبیون داش��ت .تمام تالش مجاهدين ،آن
زمان براي به تأخيرانداختن اين درگيري و همزمان گس��ترش پايگاههاي اجتماعي ،سياس��ي
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و ...خودش��ان بود .اين تحليلي بود كه در ابتداي انقالب صورت گرف��ت و از درون اين تحليل
بهروشني مشاهده ميش��ود كه مجاهدين خواس��تار درگيري مس��لحانه نبودند .تالش آنها
عقبانداختن برخورد بود .اگر از نگاه مجاهدين فرودآمدن شمش��ير آيتاهلل خميني را مترادف
با شروع مبارزهمس��لحانه و درگيريهاي خش��ونتآميز تلقي كنيم ،خواهيم ديد كه مجاهدين
بهداليل منافع تش��كيالتي ،خواستار هر چه بيش��تر عقبافتادن درگيريهاي خشونتآميز در
جامعه بودن��د .به همين دليل بود ك��ه مجاهدين در ماجراه��اي گوناگون در آن اي��ام ـ ازجمله
ماجراهای کردس��تان و گنبد و جريان اشرفدهقاني ـ س��عي ميكنند بدون نام بردن از عنوان
شمش��ير آيتاهلل خميني ،اين تحلي��ل را به آنها ارائه دهند .این مس��ئله مربوط به س��الهاي
1358ـ 1357و آغاز  1359اس��ت .در س��ال  1359جريانهاي مختلف در هر دو س��و كه سعي
داشتند بين دوطرف ،تعامل و تحمل سیاس��ی جایگزین خشونت ش��ود یا از صحنه خارج شده
بودند (همچون آیتاهلل طالقانی) و یا کارايی چندانی نداش��تند (مانند مرحوم مهندس بازرگان،
سحابیها ،مرحوم الهوتی و گلزاده غفوری).
در این میان جلسات بحثهای ایدئولوژیک مسعود رجوی باعنوان « تبیین جهان ـ قواعد و
مفهوم تکامل « در دانشگاه صنعتی شریف با استقبال بسیار نیروهای جوان روبهرو شد .هرهفته
چندین هزار نفر در این جلسات ش��رکت میکردند (آذر ،دی و بهمن  .)58عالوهبر آن نوارهای
ویدئويی و صوتی و بالفاصله نس��خههای چاپی این سخنرانیها به کمک شبکه تشکیالتی در
سطحی بسیار وسیع در سراسر ایران پخش میشد.
مسعود رجوی در اولین نشس��ت افتتاحیه بحث تبیینجهان میگوید حرفها و مطالبی را به
مجاهدین نسبت میدهند که تمام و یا بخش��ی از آن متعلق به مجاهدین نبوده و نیست« .این
حرفها به آنجا رسید که به ما گفتند ش��هادتین بگويید و گفتیم! (اشاره به ادای شهادتین قبل از
دیدار با آیتاهلل خمینی است) ولی از پیش برای ما روش��ن بود که دردی را دوا نخواهد کرد ،چرا
که ضدیت برخی افراد و نیروها با «مجاهدین» بهخاطر تنها چیزی که نیست اسالم است ،بلکه
مسئله دیگری است .مس��ئله منافع و قدرت میباش��د ( ».تاکید از متن منتشره توسط انتشارات
مجاهدین است) رجوی میگوید»:میخواهیم در یک جو آرام و بالنسبه همگنتر حرفهایمان
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را ارائه کنیم تا بعد نوبت بحث و فحص و نظردادن و قضاوت و نقادی برسد».
بررسی نقاطقوت و ضعف آن بحثها موضوع این نوشته نیس��ت و رسالهای مطول را طلب
میکند ،اما جهت اطالع خوانندگانی که آن ایام را بهخاطر نمیآورند خاطر نشان کنم که؛ در آن
سخنرانیها تالش میشد به زبان علمی (که برای جوانان جذابیت فوقالعاده دارد) دیدگاههای
ایدئولوژیکی مجاهدین بیان ش��ود .کاری که البته اگر امروز به آنها ن��گاه کنیم ،خواهیم دید
عالوه بر سطح نازل و گاه متناقض س��اختاری بحث یعنی تلفیق علم و ش��به علم با سیاست و
فلسفه و این همه با روانشناس��ی و مقوالت جامعهشناسی و از هرکدام خوشهای ناقص چیدن؛
یعنی همزمان از ش��اخه علم به ش��اخه فلس��فه پریدن و از ش��اخه بحث علمی تکامل انواع ،به
موضوع پیچی��ده و بحثبرانگیز تکامل اجتماع��ی نقبزدن و از درون آن به روانشناس��ی هم
سرککشیدن ،همه به منظور نتیجهگیریهای کاربردی از دین است.
به دیگر سخن ،گرچه مراجع علمی بحث ،حتی برای زمان خود کهنه و در نتیجه سطح علمی
بحث نازل بود ،اما در فضای سالهای بعد از ضربه  1354و سلطه جریان مارکسیستی بر سازمان
مجاهدین و در فضای روشنفکری و دانشگاهی که غالب ًا متأثر از چپ و مارکسیسم است حرفهای
مجاهدین که هم رنگ و لعاب علمی و فلس��فی دارد و هم از موضع دین و دینباوری و در تقابل با
ماتریالیزم است؛ در میان نیروهای جوان و تحصیلکرده مذهبی با استقبال زیاد روبهرو شد.
جامعهای با نیروهای اجتماعی آزاد ش��ده ناش��ی از انفجار انقالب؛ جامعهای با خصلتهای
تاریخی جمعگرايی شرقی (کلکتیویس��تی) ،در فضای انقالب و نبرد اعتقادات و ایدئولوژیها؛
جامعهای جوان با چنان شیفتگی نسبت به ایدئولوژی که در آن شعار معروف دوران روشنايی؛
یعنی»من فکر میکنم پس هستم» ،عم ً
ال به «من ایدئولوژی دارم پس هستم»« ،من سازمان
دارم پس هستم» و سرانجام «من رهبر دارم پس هستم» تبدیل میشود.
بحثهای «تبیین جهان» در فضای ش��یفتگی و فریفتگی ایدئولوژیک ،باوجود گفته و قرار
اولیه خود رجوی هیچگاه با محک بحث و نقد و نظر س��نجیده نشد؛ نه از جانب مجاهدین و نه از
جانب مقابل .اما مجاهدین با این بحثها در ارائه نوعی»ایدئولوژی اس�لامی» و یا به تعبیری
دیگر نوعی «اسالم ایدئولوژیک» تا اندازه زیادی موفق شدند.
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بحثهای تبیین جهان مسعود رجوی درعین حال خصلتی دو گانه داشت:
1ـ رجوی را عالوه بر رهبری سیاسی در جایگاه رهبری عقیدتی سازمان نشاند ،بر شیفتگی و
فریفتگی هواداران و اعضا نسبت به او افزود ،باعث تقویت کیش شخصیتی که از قبل هم وجود
داشت ،شد.
2ـ صبغه ضدماتریالیس��تی بحث در ابتدا باعث خشنودی ش��ماری از روحانیون شد ،اما پس
از چندی حساسیتها نس��بت به آن برانگیخته میشود (بخصوص نس��بت به نظریه تکامل و
تکامل اجتماعی که پایه و مبنای بحث را تشکیل میداد) و جلوي برگزاری آن گرفته میشود.
استقبال پرش��ور از بحثهای تبيین همراه ديگر مولفههای رش��د باعث ميشود كه رهبری
س��ازمان مجاهدین در جمعبنديهاي خودش به اين نتيجه غلط برس��د كه گوي��ا وارد مرحله
تودهايشدن شده است ،يعني داشتن پايگاههاي گسترده اجتماعي كه باعث خواهد شد شمشير
آيتاهلل خميني يا فرود نيايد ـ بنا به دليلي كه آيتاهلل خميني هم ديگر آن پايگاه گس��تردهاش
كم شده است ـ يا اگر فرود بيايد ،برندگي و كارايي سابق را نداش��ته باشد ،بنابراين ميبينيم كه
مجاهدين به دامی كه تا چندي پيش ،نس��بت به آن به ديگران هش��دار ميدادند فرو ميافتند.
بدین ترتیب است که مجاهدين بهتدریج از دیدگاه سالهای 58ـ 1357خود فاصله میگیرند.
نقش نیروه�ای هوادار و نی�ز بدنه تش�کیالت و بهاصطالح تودهه�ای س�ازمانی در این تغییر
موضع را چگونه ارزیابی میکنید؟

يكي از نقاطضعف بزرگ تش��كيالت مجاهدي��ن و ک ً
ال هر تش��یکالت و حزبیکه از روابط
دموکراتیک درونی بيبهره باشد ،اين است که رهبری در فضاي محصور دادوستد تشکیالتی و
بهاصطالح در حصار نیروهای خودی و همیش��ه تأييدکننده قرار میگیرد .از اینروست كه تنها
پژواک صداي خود را ميش��نود .پژواکی که طنین آن روزبهروز بیشتر و بیشتر میشد .این البته
بیماری تمامی سیستمهای بسته (اعم از حاکم و غیرحاکم) است.
در پاسخ به پرسش شما درباره فشار از پايین توس��ط نیروهای هوادار و بهاصطالح تودههای
س��ازمانی ،تصريحكنم که در س��ازمان مجاهدين هيچگاه و تا هماكنون ،چيزي بهنام فشار از
پايين وجود نداشته و ندارد ،این هم از دیگر نقطهضعفهای سیستمهای بسته است.
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فش��ار از پايين در درون س��ازمانها ،احزاب و حتي حكومتها و رژيمهايي مطرح است كه
داراي حداقل شرايط و مناس��بات دموكراتيك در درون خودشان باشند و به نقش و تأثيرگذاري
نيروهاي بدنه و كادرها و تودههاي س��ازماني بها بدهند .ش��رايط دموكراتي��ك بهمعنای دقیق
کلمه در س��ازمان مجاهدين حداقل در دوران رهبري مسعود رجوي كه شخص ًا شاهد آن بودم،
وجود نداشت .اظهار اين مطلب كه مركزيت ،زير فش��ار بدنه سازماني است توسط آقاي رجوي
در مالقاتهاي گوناگونش با س��ران حاكميت آن زمان ،تالش براي بازي و تالش ديپلماتيك
بود ،ولي در واقعيت امر ،چنين چيزي وجود نداش��ت ،البته اطاعت تشكيالتي همراه با شيفتگي
و دقيقت��ر از آن ،فريفتگي اف��راد ،بویژه افراد تازه پيوس��ته به تماميت س��ازمان و كادر رهبري
و باالخص شخص مس��عود رجوي وجود داش��ت .آنها چنان ش��يفتگي و فريفتگي نسبت به
شخصيت او پيدا ميكردند كه از اساس امكان فش��ار از پايین به باال بهوجود نميآمد .سازمان و
بويژه شخص رجوي نيز خواستار چنين روابط و مناسباتي بود.
رجوی میخواس��ت ،رابط ه كاريزمايي كه آيتاهلل خميني با تودههاي هوادار خودش در روند
انقالب و بعد از پيروزي پي��دا كرده بود را (گرچه در ش��كل مينياتوري آن) ب��ا تودههاي هوادار
خودش داشته باشد .او اين نوع رابطه را مثبت ميديد و بعدها در خارج از كشور بارها بر آن تأكيد
كرد .او بارها و بهطور علني وجود چنان رابطهای را نقطهقوت جمهوریاس�لامی و فقدان آن را
برای خود و س��ازمان یک نقطهضعف دانس��ت .به نظر من اين نوع كاريزما و شیفتگی پايین به
باالی ناشی از آن نهتنهاقوت نيست ،بلكه در بطن خود نقطهضعفی جدی است .توضیح اینکه
چنین رابطهای گرچه میتواند در مقطعي قدرت بس��يجكنندهاي داش��ته باشد ولي در مقاطعی
دیگر ميتواند فريبدهنده باشد و حتي رهبران فرهیخته را هم فريب دهد؛ آنگونه که حمايت
ميليوني تودهها ،رهبر را از ديدن واقعيتهاي ملموس روز و زمینی محروم سازد.
بههرحال كپيبرداري و مقایسه مينياتوريزهاي كه در سازمان میان نقش رجوي در مقايسه با
آيتاهللخميني صورتگرفت (تلفیق رهبری سیاسی و رهبری عقیدتی) زمينهساز اولین خطای
استراتژیک و مهلک رجوی شد :مبارزه مسلحانه.
اشتباهی استراتژیک و کش��نده که دومینو وار و گاه به ناگزیر اشتباهات مهلک و استراتژیک
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دیگری؛ همچون انقالب ایدئولوژیک؛ رفتن به عراق و همدس��تی با صدام و سرانجام عملیات
موسوم به فروغ جاویدان از دل آن بیرون آمد.
روابط تشکیالتی مجاهدین که حداقل در حد نظر و تئوری بر اساس مرکزیت ـ دموکراتیک
بود ،از س��ال 64ـ  1363و در ماجراي موس��وم به انقالب ايدئولوژيك (بهعنوان دومین اشتباه
استراتژیک) به سلس��له مراتب مرید و مرادی تبديل شد تا خواس��ته دیرینه آقای رجوی جامه
عمل بپوشد و به گمان او نقطه ضعف سازمان به قوت بدل گردد.
گفتید تحلیل شمش�ير آیتاهلل خمینی بر دو پایه اس�توار بود ،ممكن اس�ت پايه دوم آن را
توضيح دهيد؟

بخش دوم تحليل»شمش��ير آیتاهلل خمینی» اين بود كه اگر روزي اين شمش��ير فرود آيد،
زمان درگيري ما با «ارتجاع» يعني حكومت جمهورياسالمي بين  3تا  6ماه خواهد بود ،آنگاه
جمهورياسالمي سقوط خواهد كرد .در تحليلهاي درون سازمان تصريح می شد كه درگيري
مسلحانه با حكومت جمهورياس�لامي ،بين  3تا  6ماه خواهد بود و در پايان اين مدت ،سازمان
مجاهدين ،حكومت را در دست خواهد داشت .اين هم روياي شيرينی بود كه هر هوادار ،عضو و
كادر و هر عضو رهبري را وسوسه ميكرد و باعثشد كه بسياري از واقعیات را نبيند و ناخواسته
و شيفتهوار به پاي درگيري برود و به دامی بيفتد كه جرياني آگاهانه براي او فراهم كرده است.
درباره روزهای میان  20تا  30خرداد  60و صدور اطالعیه سیاس�ی ـ نظامی س�ازمان بیش�ر

توضیح دهید؟

به نظر ميرس��د رهبري مجاهدين در روزهاي خرداد و بخصوص در روزهايي كه بنيصدر
ابتدا از فرمانده��ي كل قوا (در  20خرداد )60و بعدها هم با طرح اليحه عدم صالحيت سياس��ي
در مجلس از رياس��تجمهوري ( 25خرداد تا اول تیر ) حذف ميش��ود ،حالت گيجي داش��ته و
تلوتلوخ��وران حركت ميكند؛ تا آنجاييكه م��ن در جريان بودم و تاكن��ون هم خالف آن ثابت
نشده است ،در طي اين ماه  ،هيچ جمعبندي روشن ،مشخص ،صريح و دقيقي نسبت به مراحل
استراتژي و كارهايي كه س��ازمان ميخواهد انجام دهد وجود نداشت .به همين دليل در سطوح
مختلف س��ازماني اقداماتی صورت ميگيرد گاه متضاد و متناقض با حركات بخش ديگر .اگر
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سازمان ،برنامهاي مش��خص براي درگيري و مبارزه مس��لحانه با حكومت داشت ،به هر حال
در سطوح مديريتي اين س��ازمان ،در بدنه و كادرهاي آن آمادگيهايي بايد صورت ميگرفت،
درحاليكه چنين حالتي وجود نداش��ت .صدور اطالعيه سياس��ي ـ نظامي ش��ماره  ،25در مورد
تهاجم به منزل پدري مهدي ابريش��مچي يكي از نمونههاي بيتجربگ��ي و ندانمكاري مطلق
سياسي اين سازمان است.
تا آنجا كه به خاطر دارم ،سازمان مجاهدين در دوران مبارزه مسلحانه با حكومت شاه عالوه
بر اعالمیههای سیاس��ی و دیگر انتشارات ،به مناس��بت عملیات نظامی 20 ،اطالعيه سياسي ـ
نظامي صادر كرده بود .اين تعداد البته تا زماني بود كه ماجراي تغيير ايدئولوژي در س��ال 1354
پيش نيامده ب��ود .اطالعيههاي ش��ماره  21و  22و ...قبل از انقالب مربوط به زماني اس��ت كه
سازمان و رهبری آن تغییر ایدئولوژی داده است.
مجاهدين خلق به رهب��ری رجوی و خیابانی در فرداي پيروزي انق�لاب براي اينكه ارتباط
خود را با جريان مجاهدين اولي��ه و بنیانگذار یعنی حنيفنژاد ،بديعزادگان و محس��ن و آخرين
بازماندگان آنها صمديهلباف و ش��ريفواقفي نش��ان بدهد ،در تاريخ  ،1357/12/27اطالعيه
سياسي ـ نظامي ش��ماره  21را صادر ميكند با عنوان «فش��رده گزارش فعاليتهاي سازمان از
اواخر  1353تاكنون» ،اطالعيههاي سیاسی ـ نظامی بعدي در بعد از انقالب از این قرار است:
اطالعیه سیاسی ـ نظامی ش�ماره :22به تاریخ /26فروردین 1358/بعد از ماجرای دستگیری
فرزندان آیتاهلل طالقانی ،با مضمون "تحت فرماندهی قراردادن نیروهای خود تحت فرماندهی
آقای طالقانی ،بهمنظور جلوگیری از هرجومرج و درگیریهای ناخواسته با کمیته و سپاه".
اطالعیه سیاس�ی ـ نظام�ی ش�ماره :23به تاری��خ /2آذر 1358/با عن��وان» آمادهباش همه
واحدهای انقالبی و ضرورت بس��یج تمام خلق علی��ه تهدیدات و تجاوزات امپریالیس��تی به
مناسبت فرمان تأسیس بسیج  20میلیونی توسط آیتاهلل خمینی".
اطالعی�ه سیاس�ی ـ نظام�ی ش�ماره :24بهتاری��خ /7اردیبهش��ت ،1359/در پی حمله
هواپيماها و هليكوپتره��اي نظامي امريكا در ماجرای طبس  ،ب��ا این مضمون که «ضمن
دعوت به وحدت عمل ضدامپریالیس��تی ،کلیه تیمهای نظامی و میلیشیای خود در سراسر
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کشور را به تبعیت از برادران پاسدار موظف میسازد».
همانطورکه مالحظه میکنید ،اطالعیههای سیاس��ی ـ نظامی بهمناس��بتهای ویژه و
بس��یار مهم و به تعداد اندک صادر میشد ،اما موضوع اطالعيه سياس��ي ـ نظامي شماره  25به
تاريخ  28خ��رداد ،60نه تهاجم امریکا ،بلک��ه حمله و یامراجعه گروهی از پاس��داران و مأموران
دادس��تانی انقالب (تحت امر الجوردی) به خانه پدری مهدی ابریشمچی به منظور دستگیری
کادر رهبری سازمان است .مالحظه ميكنيد سازماني با آن سوابق و ادعاها ،در فضای ملتهب
روز های پایانی خرداد ،60روزهايي كه روزنامهها در محاق توقيف هستند ،راديو و تلويزيون در
اختيار مجاهدين نيست و منابر و مس��اجد در اختيار حاكميت است ،ارتباطات و حضور اجتماعي
بسیار اندک اس��ت ،تودههاي ميليوني از حاكميت دفاع ميكنند .در مورد حمله ناموفق گروهی
از پاس��داران به خانه پدري مهدي ابريش��مچي اطالعيه سياس��ي ـ نظامي(!!!) صادر ميكند،
درحال��ي در آن ماجرا هيچ فردي ـ چه رس��د به افراد س��ازمان ،آن هم عض��و کمیته مرکزی ـ
دستگير نشده است .اطالعیهای که به خاطر بزرگنمايیهای پیشین مجاهدین و نیز تهدیدات
قبلیشان بهسادگی به آغاز مبارزه مسلحانه ،تعبیر ميشود.
اما واقعیت این بود که سازمان با این اطالعیه میخواست به حکومت اعالم كند كه خط قرمز
ما كجاست ،درواقع یکنوع تهدید بهمنظور پیش��گیری بود .بهتر است بگویم یک نوع کشیدن
اسلحه خالی برای ترساندن طرف مقابل بود .گرچه در بند بند آن اطالعيه ضعف ،بيتجربگي و
ندانمكاري مفرط سياسي آن هم در آن روزهاي سرنوشتساز و پرالتهاب ديده میشد .اين در
حالي است كه در سوي ديگر ،ما در حال طي كردن روند ديگري بوديم.
سالها بعد ،از زبان مس��عود رجوي بهعنوان مسئول اول ،س��خنگو و بعد هم رهبر مجاهدين
تحليلها و توجیههای متعدد و گاه متضادی نس��بت به  30خرداد 60شنيده شد .او گاه  30خرداد
را آزمایش آخرین تجربه مسالمتآمیز بهمنظور اتمام حجت سیاسی و تاریخی میداند .گاه آن را
تنها یک مبدأ و یک نقطه آغاز میداند گاه «سرآغاز انقالب نوین و دموکراتیک ایران» میداند،
گاه نبرد تش��یع انقالبی در راس��تای ظهور امام زم��ان میداند ،گاه نيز «حرکتی عاش��وراگونه»
مینامد که براساس آن آمادگی آن را داشت تا با تمام هس��تی خود برای دفاع از اسالم و انقالب
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حتی موجودیت فیزیکی و تش��کیالتی س��ازمان نیز از بین برود و در همانج��ا میگوید»اگر از
مقاومت مسلحانه س��ر باز میزدیم ...اکنون حتی موجودیت فیزیکی سازمانمان نیز ـ مضاف ًا بر
بیاعتباری اجتماعی ـ اساس ًا از بین رفته بود( ».پیام رجوی به مناسبت اولین سالگرد  30خرداد)
و س��رانجام در مصاحبه دیگری در همان زمان میگوید»کن��ار زدن بنیصدر اعالم جنگ
ارتجاع با انقالب و بویژه ب��ا مجاهدین بود ...پس وقتی دش��من اعالم جن��گ میدهد ،بازنده
خواهید بود ،اگر حتی یک لحظه نیز سالحتان را دیرتر از او بیرون بکشید؛ چرا که در این صورت
جز دفاع محض کاری از پی��ش نخواهید برد .آری ای��ن قانون جنگ اس��ت و در جنگ ...دفاع
محض یعنی شکست محض» (مصاحبه شماره  5رجوی در سال )60
رجوی انواع توجیه و تحلیله��ای متضاد را مطرح میکند تا مش��کل و علت اصلی را نگوید
و آن همانا ناتوانی ،نداش��تن خطمشی روش��ن و مشخص ،ارزیابی نادرس��ت از توان تاریخی و
اجتماعی حاکمیت نوپای بعد از انقالب ،ارزیابی نادرس��ت از نقش روحانیت و بویژه ش��خصیت
و کاراکتر آیتاهلل خمینی و در نتیجه ارزیابی نادرس��ت از نیروی خود و نی��روی مقابل بر متنی
از تحلی��ل ایدئولوژیک و گرایشه��اي تمامیتخواهانه ،در درون س��ازمانی با مناس��بات غیر
دموکراتیک اس��ت .س��ازمانی که نه رهبری آن و نه کادرها و اعضای آن ب��ا بحث و فحص و
نقد و نظر خو نگرفته ،این همه را گرایشهاي لیبرالی و غیر تش��کیالتی و گاه ضد تش��کیالتی
میدانند .نتیجه هم مش��خص اس��ت ،گیجی ،ندانمکاری ،تصمیمات عکسالعملی و واكنشي
لحظهای ،همچون صدور اطالعیه سیاسی ـ نظامی.
برای نش��اندادن و تأيید آنچه گفته ش��د ،کافي اس��ت به وضعیت بخش تبلیغات و نشریه
مجاه��د در آن ایام توجه کنیم .الزم اس��ت که گفته ش��ود نش��ريهمجاهد به عن��وان ارگان
راهبردی س��ازمان همزمان چندین نقش را ایفا میکرد .درحقيقت از طریق نوشتن مقاالت،
نقش تبلیغی و آموزشی را بازی میکرد.
براساس ش��بکه توزیع نش��ریه ،مناس��بات تش��کیالتی س��ازمان در تهران و شهرستانها
شکل میگرفت ،یعنی توزیع نش��ریه به مضمون کار تش��کیالتی تبدیل میشد .نشريه ،نقش
عضوگيري را ب��ازي ميكرد ،ه��واداران ت��ازهوارد در توزيع نش��ريه و ترافي��ك اجتماعي ياد
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ميگيرند كه چگونه با نيروهای گوناگون سیاس��ی و اجتماعی اع��م از موافق و مخالف برخورد
کنند .بدينترتيب اين ش��بكهها در روس��تاها ،شهرستانها و در تهران ش��كلگرفتند .بهدلیل
چنين نقش ويژهاي است که مسئوالن نش��ريه مجاهد و بهطور خاص مس��ئول اصلي نشريه،
هميشه از دفتر سياسي س��ازمان مجاهدين ،آن هم از شاخصترينها بودند .براي نمونه مهدي
ابريش��مچي كه توان كمتري داش��ت ،هيچگاه در نشريه مجاهد مس��ئولیت نداشت .سه عضو
برجس��ته رهبری س��ازمان ـ مس��عود رجوي ،خياباني و زركش ـ به تناوب و گاه به اش��تراك
مسئوليت نشريه را به عهده داشتند .كادرهاي نش��ريه نیز بايد داراي چنان تواناييهايي باشند
كه ضمن اش��راف كامل به خطوط سياسي و اس��تراتژيك سازمان بتوانند ش��رايط سياسي روز
جامعه و اوضاع بینالمللی را تجزيه و تحليل كرده و براساس آن مطلب بنویسند.
در گفتوگوي پيش��ين ،ماج��راي برخوردم را با حس��ن مهراب��ي و در بين جمع��ي كه علي
زركش هم حضور داش��ت توضيح دادم .در آن روز درباره تظاهرات جبههمل��ي در 25خرداد به
اين جمعبندي رس��يديم كه ما نبايد به دامي كه ميخواس��ت نيروهاي ما را به صحنه درگيري
بكش��اند وارد بش��ويم ،اين در تأييد همان نامهاي اس��ت كه مس��عود رجوي به اشرف دهقاني
نوش��ت .اما پنجروز بعد در  30خرداد  60س��ازمان مجاهدين درگير تظاهراتی ميش��ود كه به
گفته مس��عود رجوي روز تاريخي اتمام حجت اس��ت .در  30خرداد تظاهرات مجاهدين شكل
ميگيرد ،اما از عصر همانروز اعدامها در زندان اوين آغاز میش��ود ،یعنی س��ازمان مجاهدین
و جمهوریاس�لامی به رویارويی مس��لحانه رس��یدهاند ،یعنی ب��ه گفته رج��وی از فردای 30
خرداد مبارزه سیاسی به پایان رس��یده و مبارزه مسلحانه آغاز شده اس��ت .اما در نشريه مجاهد
با توصیفاتی که هماکن��ون درباره اعضا و گردانن��دگان آن دادم ،وضع به گونه دیگری اس��ت.
كادرهاي برجسته و شناختهشده س��ازمان مجاهدين و گاه كادر مركزي و دفتر سياسي در حال
تهيه نشريه مجاهد ش��ماره  127هس��تند .اين ش��ماره از جهت تاريخ آن داراي اهميت است.
«سهش��نبه  2تيرماه  ».1360در این شماره با تيتر درشت نوشته ش��ده بود« ،راهپيمايي بيش
از 500هزارنفر از م��ردم قهرمان تهران در اعتراض به كودتاي ضدمردم��ي مرتجعین ». ...اين
مقالهکه از قضا به قلم اينجانب اس��ت ،گزارش��ي اس��ت از راهپيمايي 30خرداد  .60در آن ایام
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دفتر نشريه مجاهد تحت پوشش یک عکاسخانه (عکاس��ی بهروز) در زير پل سيدخندان بود.
گزارشهايي از بخش اجتماعي كه برگزاركننده تظاهرات بود به دست من رسيد و مقاله توسط
من تنظيم و نوشته ش��د .اين در وضعيتي اس��تكه در تحليلهاي بعدي سازمان ميخوانيم كه
بعد از  30خرداد ما با يك رژيم ضدخلقي تا بن دندان مسلح روبهرو هستيم كه با آن جز با اسلحه
نميتوان حرف زد .پس اگر اين رژي��م از امروز به فردا ضدخلقي ش��ده ،در يك رژيم ضدخلقي
تا بن دندان مس��لح و آماده سرکوب و کش��تار ،درآوردن نشريه سياس��ي چه معنا میدهد؟ اين
تناقضي است كه تاكنون سازمان مجاهدين به آن پاس��خي نداده است .تازه تنها همين مطلب
نيست ،ما نشريه را نوش��تيم ،صفحات گوناگون آن را صفحهبندي كرديم و آماده چاپ شد .اما
كدام چاپخانه آنرا چاپ میکند و کدام ش��بکه توزیع آن را پخش و کدام نیروی اجتماعی آماده
ریسک خریدن و یا دریافت چنین نشریهای است؟
جالب اين است كه اين خطمش��ي اگر براي يك نوبت و يك شماره بود ،ش��ايد ميشد آن را
به حساب سهلانگاري مسئوالن نشريه گذاشت ،اما ما به ش��ماره  128هم پرداختيم ،پنجشنبه
 4تير  4 .1360تير ماه روزي است كه بخش ديگر س��ازمان مجاهدين در تدارك عمليات  7تير
(انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوري اسالمي) است .در اینجا خطوط متضاد و متعارض در درون
سازمان را بهروشني ميتوان ديد .ازسويي در  28خرداد اطالعيه سياسي ـ نظامي منتشر میشود
و حمله به خانه پدري مهدي ابريش��مچي را خط قرمز خودش اعالم ميكند؛ بدینمعنی كه اگر
كسي متعرض ما بشود ،ما در مقابل او مقاومت خواهیم کرد .از محتواي اطالعیه بر ميآيد كه ما
درگير نخواهيم شد ولي اگر كسي بخواهد متعرض ما شود با او برخورد خواهيم كرد.
همزمان با  30خرداد راهپيماي��ي معروف خود را راه مياندازد و ب��از همزمان در بخش ديگر
سازمان در دوم و چهارم تيرماه ارگان راهبردي سازمان مجاهدين هنوز در خط سياسي كاري و
انتشار نشريه است.
نمونه دیگ��ر ـ چنانچه به ي��اد دارم ـ اجتماع بی��ش از  90نفر از نیروهای س��ازمان (بخش
محالت) در حوالي تهرانپارس اس��ت که همه نیز دستگیر و روانه اوین میشوند .چنین اجتماع
بزرگی و دهها نمونه نظیر آن در تهران و شهرس��تانها به روشنی نشان میدهد که بخشهای
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اجتماعی س��ازمان نیز آماده ش��رايط مبارزه مس��لحانه و مخفی نبودهان��د .گويي بخشهای
گوناگون هركدام كار خودش��ان را ميكنند و با هم ،همسو نيستند .گوش��هاي از اين سازمان در
تدارك عمليات هفتمتير اس��ت و بخشي ديگر در تدارك نشست سياس��ي در محالت تهران و
بخش راهبردي سازمان نیز نشريه مجاهد را همانند روند سابق درميآورد.
اینجاست که به روش��نی ميبينيم رهبری مجاهدین عليرغم ادعاهاي دهن پر كن خود ،داير
بر داش��تن ايدئولوژي توحيدي ،درايت سياسي ،انضباط و تش��كيالت آهنين و ديگر دعاوی  ،در
آن ايام بخصوص در اواخر خرداد بيش از حد گيج اس��ت .اطالعي ه منتش��ر ميكن��د و از آيتاهلل
خميني ميخواهد كه با او مالقات كند  .آيتاهلل خميني پاس��خ ميدهد كه ش��ما اس��لحههايتان
را تحويل بدهيد ،من به ديدن ش��ما ميآيم .مجاهدين گرچه هنوز اسلحههايش��ان را در نياورده
و اقدام مس��لحانه نکردهاند ،اما وقتي پاس��خ آيتاهلل خمين��ي را دريافت ميكنن��د ،دچار گيجي
ميش��وند و نميتوانند امري را كه س��الها به آن عادت كردهاند ـ يعني مبارزه مسلحانه و اينكه
ما پيشتاز هستيم ـ را با شرايط جديد تطبيق دهند .با پيوند عاطفياي كه مجاهدين با سالح دارند،
تحويلدادن س�لاح از نظر آنها تحويلدادن ش��رف و وجدان اس��ت .حال آنکه سالها پیش از
آن بنیانگذار مجاهدین مرحوم حنیفنژاد بر نقش س�لاح بهعنوان عامل درجه دو در مقابل نقش
انس��ان تاکید کرد و این جمله او ورد زبان همه بودکه« :سالح وسيله است .قبل از اینکه دستها
را مسلح کنید اندیشهها را مسلح کنید ».یعنی سالح در گذشته سازمان وسيله متحققشدن امري
بود اما رفتهرفته چنان جاذب ه و ارزشی بر آن بار شد که اگر سازمان در مقطعي بپذيرد سالحهايش را
تحويل بدهد ،تن به تسليمی خفتبار داده است ،امري كه با واقعيت تطبيق نداشت.
رهبری مجاهدین که خود ،س��ازمان و خیل عظیم هواداران را به لبه پرتگاه سیاسی کشانده،
ازسويی فاقد تجربه ،سالمت نفس و دور اندیش��ی سیاسی و تاریخی مرحوم بازرگان است و از
سوی دیگر فاقد قاطعیت سیاسی از نوع آیتاهلل خمینی اس��ت كه در  27تيرماه  1367قطعنامه
 598را پذيرفت .نتیجه ،افتادن در دام رقیب و تسلیم شدن به روند خودبهخودی قضایاست.
رهبری مجاهدین ناتوان از انجام مانورهای پیچیده و گاه دردناک نتوانس��ت در مقابل آن بخش
از حاکمیت که میخواست درگیریها را به خشونت بکشاند موضع صحیحی اتخاذ کند .بر ضربان
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خشونتوخشونتمتقابلافزودوباعثشد براي مدتیطوالنيافراطیترینجریانهانقشکلیدی
پیدا کنند و صداهای طرفدار اعتدال و مدارا محو و کمرنگ شود .فاجعهبارتر آنكه در هفتمتير و بعد از
تبود.
آنعمدت ًانيروهاييموردهدفقرارگرفتندكهحضورشانحداقلمانع تشديدخشون 
ميتوانيد نيروهايي را كه مانع درگيري بودند نام ببريد؟

نمونه برجستهاي را كه ميتوان نام برد آيتاهلل بهشتي است ،كه سازمان طي دوران معروف
به فاز سياسي سعي كرد از ايشان چهره نامطلوب و مخوفي بسازد .حال آنكه بعدها در خاطرات
افرادي كه س��ازمان كمتر با آنها درگير ميشد و از قضا بيش��تر نقشآفرين بودند ،ميخوانيم
که در جریان مالقاتهاي رجوي و خياباني با آيتاهلل بهش��تي در جلس��ات ش��وراي انقالب،
چندينبار از ایشان خواس��ته بودند تا اجازه دهد آنها را هنگام خروج از شوراي انقالب دستگير
و بهقول معروف س��ر فتنه را بكوبند ،اما ایش��ان همیشه مخالفت کرده اس��ت .وقتي تاريخ آن
ایام را ورق ميزنيم ،ميبينيم كه آقاي بهش��تي در موقعيت رئيس ديوانعالي كش��ور حتي در
مناظرههاي راديويي و تلويزيوني حاضر ميش��د .بعدها نیز بهاصط�لاح مناظرههايي در زندان
اوين میان زندانیان و زندانبانان انجامشد .مقايسه اين مناظرهها ،مقايسه دو تفكري است كه در
مقاطع گوناگون نقش تعيينكننده در حاكميت جمهوري اسالمي داشتند.
نمونه دیگر آیتاهلل مهدویکنی است .ایش��ان نیز چه در دوران قبل از  30خرداد و چه بعد از
آن بر برخورد مالیم و ارشادی و مش��ارکتدادن مجاهدین در امور تأکید میکرد ،این موضوع
حتی در خاطرات شماری از س��ران جمهوری اس�لامی نیز آمده اس��ت که بعد از شروع مبارزه
مسلحانه و حتی بعد از  7تیر و  8شهریور نیز ایشان طرفدار چنین روشی بوده است .نمونهای که
خود از ایش��ان به یاد دارم آزاد نمودن حمید خادمی از کادرهای مس��ئول مجاهدین است که در
حوالی اردیبهش��ت  60هنگام حمل کامیون حامل بیسیم و سایر وسايل ارتباطی توسط کمیته
دستگیر ،اما توسط ایشان آزاد ش��د( .آیتاهلل مهدویکنی قبل از انقالب با بسیاری از کادرها و
مسئوالن مجاهدین ،ازجمله احمد رضائی و حنیفنژاد از نزدیک آشنايی داشت و مدتی نیز هم
سلول حمید خادمی و شاهد شکنجهش��دنهای او بود ).همچنین میتوان از تالشهای آقاي
رجايی برای جلوگیری از اعدام سعادتی یاد کرد.
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پرسش اصلي اين اس�ت كه از اس�تداللهاي ش�ما چنين برميآيد كه مبارزه مسلحانه درست
نبوده و حتي خود رجوي هم قائل به آن نبود .با آنكه ش�ما ميگوييد س�ازمان در هر گوشهاش يك
سازي ميزد ،ولي برآيند نيروها به چه سمتي بود كه سرانجام به هفت تير انجاميد ،آن هم يك عمل
بسيار بزرگ ،آيا بمبساختن را از قبل تمرين ميكردند يا در همين چند روز ،دست به كار آن شدند؟

از 30خرداد با همه تلخيها و نابسامانيهايش و با مسئوليت جناحهاي مختلف كه در پیدايی
آن نقش داشتند و از بهوجود آمدن آن استقبال كردند عبوركنيم .میدانید ،سالها زندگی مخفی،
سالها زندان در رژیم شاه و بعد هم س��الها زندان در جمهوریاسالمی برای من عادتی را به بار
آورده که به بازس��ازی مجازی و تمثیلی حوادث میپردازم .در چنان بازس��ازی است که ماههای
فروردین ،اردیبهشت و خرداد  60بهسان قطار سریعالسیری در حال حرکت است .ما درعینحال
که سرنشینان این قطاریم از بیرون و از فاصله دور نیز شاهد آن هستیم و میبینیم که قطار میرود
تا با دیوار بتونی قطوری برخورد کن��د .چنین وضعیت دوگانهای گاه باعث میش��ود به خودمان
دلخوشی بدهیم که اینطور نیس��ت و دیوار بتونی مجازی اس��ت .گاه به خود میگويیم اگر هم
تصادمی صورت گیرد ،قطار با ضایعات اما بههرحال موفق از دیوار رد خواهد ش��د .سرعت قطار
اما چنان است که نه میتوان از آن خارج شد و نه بهدلیل سالها عشق و عالقه و دلبستگی اساس ًا
تمایلی به خارج شدن از آن وجود دارد .بنابراین تنها راهی که میماند ماندن است؛ در درون نگران
و در بیرون بنا به ضرورت امیدوار ماندن .در گیر و دار چنان کشمکشی است که چشم باز میکنی،
میبینی لحظه انفجار فرارسیده ،یاران را سر بهدار و خود را در میانه میدان میبینی .پس راه را باید
ادامه داد .این وضع و حال بسیاری از افراد سازمان در سطوح مختلف است.
ميگفتيم که درگیری مسلحانه با حاکمیت بین سه تا شش ماه است .تحوالت آنقدر شتابان
بود كه نميتوانس��تيم به جمعبندي درستي برسيم ،حتي كس��اني در درون خودشان دچار شك
و ترديدهايي نس��بت به خط مبارزه مس��لحانه بودند اما شور و ش��عف جوانی و نیز کینه ناشی از
خشونت طرف مقابل ،آنقدر زياد بود كه اگر حتي نظارهگر صحنه بوديد ،موج شما را ميبرد .حاال
يا با موج تا انتها ميرفتيد و يا با آن مسيري طوالني را طي ميكرديد .فضاي عمومي آن روزهاي
سازمان مجاهدين از باال تا پايين حتي در سطح رهبری نیز اینگونه بود .اعدامهای دستهجمعی
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که گاه افراد ناشناس و بدون احراز هویت را هم شامل میشد در ماندن و ادامه دادن راه بسیار موثر
بود .البته در آن روزها و حتی ماهها قبل از آن امكان تجمعهاي تش��كيالتي بزرگ وجود نداشت.
حتي امکان تجمع در سطح مركزيت ،دفتر سياس��ي و كادرها و مسئوالن هم وجود نداشت .پنج
عضو اصلي دفتر سیاسی یعنی ،مسعود رجوي ،موسي خياباني ،علي زركش ،مهدي ابريشمچي
و عباس داوري ،هرک��دام جداگانه در جايی بودند .با تحوالتي چنين ش��تابان امكان گفتوگوي
تلفني هم وجود نداشت؛ زيرا نگراني نس��بت به كنترل تلفنها وجود داشت .ارتباطات به صورت
پيك صورت ميگرفت .اين روش مربوط اس��ت به دوران تحوالت ُكند و با شرايطیكه روزها و
گاه ساعتها در آن نقش بازی میکنند تطابق نداشت .از اینروست که هر گوشه سازمان سازی
میزند .بنابراین بهنظر من طرح انفج��ار هفتتير و انفجارهای بع��دی را تنها ميتوان بهعنوان
«عمل انتقامي كور» بدون ارتباط با یک استراتژی مدون و مشخص تجزيه و تحليل كرد.
در این زمینه خاطرات هاشمی رفسنجانی دربردارنده نكتههاي جالب و تأيید کننده نظر ماست.
او درباره انفجار  7تیر در خاطرات خود چنین مینویسد« :دشمنان انقالب با همه امکاناتشان آن
روز دچار س��ردرگمی و بیبرنامگی بودهاند و یا خداوند گیج وگنگشان کرده که نتوانستند از فاجعه
بهرهگیری کنند ...بهجای حرکت با برنامه ،دچار حرکات عکسالعملی و انفعالی شدند».
وی سپس میافزاید« :در همان تاریخ ،آنها در نخستوزیری ،بیت امام ،دادستانی انقالب،
کاخ دادگس��تری ،مجلس و خیلی جاهای دیگر عوامل نفوذی داشتند ...و نیروهای آماده انتحار
نیز در اختیارشان بود ...با توجه به نقاط فوقالذکر ،اگر برنامه و طرح روشن داشتند ،میتوانستند
با توالی جنایات ،نگذارند کارها سامان بگیرد و مسئوالن تعادلشان را حفظ کنند»....
هاشمی رفسنجانی در ادامه مینویسد « :باقیمانده نیروهای تصمیمگیرنده ،همان روز در
نخستوزیری اجتماع داشتند  ،بیخ گوش مسعود کشمیری ،که اگر آماده بود و برنامه داشتند
 ،با انفجاری دیگر کار فاجعه دفتر ح��زب را تکمیل می کردند و بدت��ر از آن در بیت امام ...اگر
نکردند ،نه از آن جهت است که نخواس��تند یا مالحظه داش��تند ،بلکه مطمئن ًا برای این است
که محاسبات و برنامه درس��تی نداش��تند( »...به نقل از «عبور از بحران» کارنامه و خاطرات
هاشمی رفسنجانی ،صفحات  536و )537

572

ریشهیابی پیدایش و تحوالت بعدی سازمان مجاهدین خلق

آيا قبل از  28خرداد و انتش�ار اطالعيه سياس�ي ـ نظامي ،س�ازمان آموزشه�اي نظامي نظير
س�اختن بمب و امثال آن را در يك ردهاي از س�ازمان دنبال ميكرد ،يا اينكه ساختن بمب بعد از
 30خرداد و در مدت يك هفته انجام شد؟

در درون سازمان در حدي كه من اطالع دارم آموزش نظامي به مفهوم دقیق و تخصصی آن
وجود نداشت ،البته عدهای در بخش حفاظت ،آموزشهايی دیدند .شماری نیز در زيرزمينهاي
سازمان يا در بيابانها ،شماری نیز در جریان تأسیس میلیش��یا و ماجرای طبس در کالسهای
آموزش نظامی اولیه سازمان با سالح آشنا ش��ده بودند .اما به شما بگویم و شما نیز خود میدانید
که س��اختن يك بمب اگر ضوابط و اطالعات اولیه آن را بدانیم ،كار پيچيده و س��ختي نيس��ت.
اسلحه و انواع و اقس��ام مواد منفجره نظامی هم که بعد از فروپاشي نظام شاهنشاهي و بازشدن
د ِر پادگانها بهوفور در دسترس بود.
کمی به عقب بر گردیم ،قب�ل از  30خرداد  ،60تحليلهايیکه مطرح ميش�د ،اين بود كه امكان
حمله مجدد امپرياليسم وجود دارد ،بنابراين نگهداري سلاح براي دفاع از میهن و انقالب در برابر
امپرياليسم است .در آن تحلیلها از مقابله در برابر «شمشير آيتاهلل خميني» چیزی گفته نميشد؟

درست اس��ت .ما در تحليلها ،هر دو جنبه را در نظر داشتيم و تصور عمومي سازمان اين بود كه
انقالب ناتمام است ،شاه رفته است ،ولي امپرياليستها هنوز هستند .اين همان تصوري است كه
سازمان نس��بت به روزهاي آمدن آيتاهلل خميني مث ً
ال نسبت به حضور سرهنگ توكلي در كميته
استقبال از آيتاهلل خميني داشت ،حساسيت نشان ميدهد .اگر اشتباه نكنم ،مسعود رجوي در 14
اسفند  ،1357در دانشگاه تهران خواستار انحالل ارتش و برپايي دادگاههاي خلقي ميشود ،يعني
سازمان مجاهدين در اوايل انقالب همانطور كه شما به درستي اشاره كرديد تهديد امپرياليستها
را جدي ميبيند و در اين رابطه در حفظ س�لاح ،خودش را محق و مجاز ميداند و آموزش س�لاح
ميدهد .ماههاي اول انقالب در ستادهاي سازمان آموزش باز و بستهكردن اسلحه و نگهداري آن
آموزش داده میش��ود .اين ماجرا با قضيه گروگانگيري و حمله هواپيماهاي امريكايي و ماجراي
طبس تشديدشد كه همزمان با آن سازمان ميليشياي مردمي را راه مياندازد ،اما در اواخر سال 59
و اوايل س��ال  60روز به روز بخش تهاجم خارجي امپرياليستي كمرنگترشد و بخش «برخورد با
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ي نيروهاي طرفدار جمهوري اسالمي
نيروهاي ارتجاعي» پررنگتر ،چرا كه درگيرهایها ،درگير 
بانیروهای سازمان مجاهدين است .كمي قبل از اين تئوري «ارتجاع ،جاده صافكن امپرياليسم»
نیز مطرح ميشود .بر این اساس از نظر سازمان امپرياليستها و امريكاييها عم ً
ال به پشت صحنه
ميروند و درگيري با «مرتجعین» در دستور و موضوع روز ميشود.
بعد از كودتاي نوژه عدهاي را دس�تگير كردن�د كه البته مجاهدين هم مالقاتهايي با ش�وراي
انقالب داش�تند و اطالعات�ي در اين رابط�ه داده بودن�د ،ولي مجاهدي�ن بعده�ا در اطالعيهها و
بيانيههايش�ان اين كودتا را محكوم نكردند و فقط گفتند كار ما نبوده اس�ت .آي�ا «كار ما نبوده» و
«محكومكردن» تفاوتي نداشت؟

به خاطر دارم كه در ماجراي كودت��اي نوژه ،ما از طريق نيروهاي ه��وادار خودمان در ارتش
متوجه ش��ديم كه قرار اس��ت كودتايی صورت گیرد .بالفاصله در س��طح «کادرها» آمادهباش
غیر علنی اعالم ش��د .آمادهباش به اين صورت بود كه نیروهايی از س��ازمان ك��ه توان برخورد
و درگيري داش��تند يا س��وابق مبارزاتی در زمان شاه داشتند ،تحت امر یک س��تاد فرماندهی به
صورت گروهي در خانههاي مختلف در تهران س��ازماندهي شدند تا اگر كودتا صورت گرفت و
قرار شد به خيابان و پادگانها كشيده شود ،هركدام از اين تيمهاي تشكيالتي وظيفه درگيري و
مقابله با كودتا را براساس تقسيمبنديهايي كه صورت گرفته بود ،به عهده بگيرند.
خاطرم هس��ت من هم همراه با همس��رم و مهدي كتيرايي ـ از كادرهاي سازمان كه بعداً از
فرماندهان نظامی سازمان شد ـ از پايگاه اصلي خودمان در دفتر نشريه خارج شديم ،با تعدادي
ديگر در خان��هاي در تهرانپارس به حال آمادهب��اش در آمدیم .آمادهباش دو تا س��ه روز طول
كشيد و بعد اطالع دادند كه كودتا شكست خورده و آمادهباش لغو شده است .تا آنجا که میدانم،
س��ازمان اطالعات خود را در اختيار شورايانقالب گذاش��ته بود ،البته همان موقع گفته میشد
که حزبتوده هم اطالعاتي را در اينباره بهدس��ت آورده بود و به حكومت داده اس��ت .س��ران
جمهوري اسالمي نیز اعالم كردند كه توسط عوامل نفوذي خودشان اطالعاتي را در اين رابطه
بهدست آورده بودند .درمجموع با نفوذهای گوناگونی كه در اين كودتا شد ،نتيجهگيري ميكنم
كه طرح كودتا ،هر چند ممكن اس��ت هدفهاي جدي در س��ر ميپروراند ،از نظر نظامی بسيار
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ابتدايی و از نظر سیاسی بسیار س��ادهلوحانه و شکس��ت آن محتوم بود .تا آنجا كه من ميدانم
سازمان نسبت به كودتاي نوژه چنين موضعگيري داشت.
وقتي شما آماده بوديد كه درگيري مس�لحانه با كودتاي نوژه داشته باشيد ،چگونه در معادالت
بعدي متوجه نش�ديد كه مث ً
ال خ�و ِد مجاهدين با همي�ن نظام مبارزه مس�لحانه كن�د ،درحاليكه
كودتاي ن�وژه را ازط�رف بختيار و اويس�ي ترتي�ب داده بودن�د و امري�كا و انگليس ه�م حمايت
ميكردند ،مجاهدين چرا متوجه نش�دند حاال كه با نظام جمهورياسلامي ـ به گفته خودش�ان
ارتجاع ـ درگيري مسلحانه وجود دارد ،چرا اينها دست به اسلحه ببرند؟

البته اين مس��ئله به زمانهاي بعد برميگردد .بعدها درگیریهای داخلی به حدی میرسد که
سازمان تئوري «ارتجاع جاده صافكن امپرياليسم» را مطرح ميكند .براساس این نظر ،حاکمیت،
نیروهای انقالبی را به نیابت از امپریالیستها حذف میکند و البته بعدها نیز یا خود به امپرياليستها
وابسته میشود و یا توس��ط امپریالیستها حذف میشود .از اینرو بودکه س��ازمان بعد از سال 60
سعی کرد وانمود کند که حکومت جمهوریاسالمی به شکلی وابسته به امپریالیسم است .البته این
تز تا چند سالی بعد از خرداد  60دنبال شد و بهدنبال تحوالتی که در خود مجاهدین و روابط آنها با
حکومتهای غربی صورت گرفت ،اندکاندک به فراموشی سپرده شد.
برگرديم به ماجراي هفتمتير ،لطفاً در اين باره توضيح دهيد؟

بعد از 30خرداد و آغاز اعدامها در زندان اوين ،س��ازمان مجاهدي��ن از طریق عوامل نفوذي
خود درصدد انجام عملیات نظامی اس��ت .الزم اس��ت بگویم كس��انيكه كمتر درگير اينگونه
امور بوده و با بمب ،س�لاح و نارنجك كمتر س��روكار داشتهاند ،تصور ش��اقي از انجام اينگونه
كارها دارند .از نظر آنان جنبههای تکنیکی و فنی مس��ئله بیش��تر معماگونه اس��ت ،حال آنکه
بخش فنی و تکنیکی سادهترین قسمت کار بوده ،مس��ئله اطالعات و داشتن امکانات و نفرات
نفوذی و جانبرکف ،مهمترین بخش است .ماجرای  11س��پتامبر  2001در این مورد نمونهاي
استكه ربايندگان هواپيما با تعدادي چاقو و تيغ موكتبري عمليات خود را انجام دادند .درواقع
پتانسيلي ساخته ميشود كه براساس آن كارهاي غيرممكن ،ممكن میشود .چه در جبهههاي
جنگ ايران و عراق ،چه در جریان عمليات سازمان مجاهدين در سالهای قبل از انقالب و چه

 30خرداد 60؛ شنيدن پژواك صداي مجاهدين

575

عملياتي كه بعد از  30خرداد  60صورت ميگرفت ،ما ش��اهد نمونههايی از این دست هستیم؛
نيروييكه از طریق آموزش و القائات ايدئولوژيك به اين باور رس��يده كه شهيد قلب تاريخ است
و جامعه بيطبقه توحيدي و یا اس�لام ناب محم��دی از طریق خون و ف��داکاری آنان متحقق
میشود ،آماده انجام هر عملی است.
و اما ماجرا به اي��ن ترتيب بود كه فردي بهن��ام محمدرضا كالهي ،اهل تهران ،دانش��جوی
سال اول رشته برق دانشگاه علموصنعت از دانش��جویان هوادار مجاهدین بود كه بعد از مدتي
به توصیه س��ازمان بهظاهر تغییر موضع داده ،هوادار حزب جمهورياس�لامي میش��ود .ابتدا
بهعنوان پاسدار کمیته انقالباسالمی ولیعصر واقع در خیابان پاس��تور شروع به کار میکند.
سپس به تشکیالت دفتر مرکزی حزب جمهوری وارد میش��ود .با توجه به تخصص فنی و نیز
نظم و دقتی که در انجام امور داشت ،بهسرعت مورد توجه قرار گرفته ،مسئول برگزاری جلسات
و کنفرانسهای حزب میش��ود .ضم��ن آنکه حفاظت س��الن نیز بهعهده او بوده اس��ت .وي
اطالعات درون حزب ازجمله زمان برگزاري جلسات نوبتی شورای مرکزی و دیگر برنامههای
دبیرخانه حزب را به سازمان اطالع میدهد.
یکی از این جلسات در شامگاه روز یکش��نبه  7تیر بود .موضوع اولیه بحث چگونگی مبارزه و
مهار تورم و گرانی بود .اما بعد از بركناري بنيصدر ،موضوع نشس��ت عوض شده و قرار ميشود
كه به ش��رايط بعد از بركناري بنيصدر بپردازند .آقاي بهشتي هم طبع ًا بهعنوان نفر اول و اصلي
حزبجمهوري اسالمي ،سخنران اصلي بوده است.
رهبری سازمان بهسرعت دس��ت بهکار طراحی عملیات انفجاری میگردد .کالهی ،توسط
مسئول خود در بخش اطالعات سازمان توجیه عملیاتی ش��ده و چندین نشست توجیهی برای
او گذاشته میشود .با توجه به راحتی تردد برای او در جلس��ات مهم ،قرار میشود دو بمب بسیار
قوی يكی در سبد كنار تريبون و دیگری در کنار ستون اصلی جا داده شود .كالهي دعوتکننده
افراد به جلسه بود و تالش میکرد تا تعداد هرچه بیشتری را به آن جلسه دعوت کند .او تا آخرين
لحظات در صحنه حضور داشت و هدف از حضورش اين بود كه افراد هرچه بیشتری را به داخل
س��الن راهنمايي كند و هم چنین ناظر انجام مراحل نهايی طرح باش��د .طبع ًا تع��دادي از افراد
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س��ازمان از دور و نزديك ،بهطور ناش��ناخته ناظر عمليات بودند و اينطور نبود كه او بهتنهايي
قادر به انجام اين كار باشد .بعدها گفتهشد كه موس��ي خياباني شخص ًا براي اطمينان از درست
عملكردن چاش��نيها تعداد زيادي از آنها را در وان حمام كنترل كرده بود .بنا به گفته رجوی،
نام رمز عملیات « اهلل اکبر» و زمان آن رأس ساعت  9شب بوده است.
اما يك روز قبل ،یعنی در  6تير انفجاري در مس��جد ابوذر رخ داد .بم��ب که در ضبطصوت كار
گذاشته شده بود ،هنگام س��خنراني آقای خامنهای منفجر شد و باعث جراحت شدید ایشان بویژه
از ناحیه دست راست میشود .چند روز قبل هم مرحوم چمران در جبههها شهيد شده بود و این ایام
همزمان با ش��بهفت او بود .اينها پارامترهايي بود كه در سازمان بهعنوان عوامل بازدارنده مطرح
شد .انفجار مسجد ابوذر ،كار گروه فرقان بود که با سازمان هماهنگي نداشت .سازمان نگران بود
ی كه بيشتر سران قرار بود آنجا جمع
تا مبادا به خاطر ماجراي  6تير ،نشست حزبجمهوري اسالم 
ميشدند برگزار نشود ،ولي اين جلسه که تداركات آن از قبل ديده شده بود برگزار ميشود .البته در
روابط درون سازماني ادعاهايي مطرح ش��د كه با واقعيت نميخواند ،ازجمله گفته شد که مسعود
رجوی اعالم آمادگي كرد كه اگر طرح با مشكل روبهرو شد ،خود او طي عمليات انتحاري بمب را به
خود بسته و در آن جلسه منفجر کند .بعد هم گفته شد كه علي زركش و موسي خياباني مانع اين كار
او شدند .من همينجا اعالم ميكنم اينگونه ادعاها به گروه خوني آقاي مسعود رجوي نميخورد،
گرچه اينگونه صحبتها از ايشان نقل ميشد و در خارج از كشور هم مطرح شده بود.
گفته ميشود «كالهي» شخصي كه در حزبجمهوري اسلامي نفوذ كرده بود و بمب هفتتير
را در سالن كار گذاش�ته بود و در دعوت مدعوين نيز فعال بود ،بعد از عمل انفجار خبري از او نشد
و حتي گفته ميشود سازمان هم از او بياطالع است .ممكن است درباره او توضيحاتي بدهيد؟

به خاطر دارم ش��ب عمليات ،م��ن ،علي زرك��ش ،عليرض��ا معدنچي ،احمد ش��ادبختي و
همس��رش ،محمدعلي جابرزاده انصاري ،همس��ر من و چند نفر ديگر در خانهاي مخفي در اول
اتوبان عباسآباد در طبقه چهارم يا پنجم حضور داش��تيم .زركش خب��ر طراحي چنين عملياتي
را به تعدادی از ما داد و ما از طریق دس��تگاه ش��نود بيس��يم پاس��داران و كميتهه��ا به گوش
بودیم .ش��اخص پيروزي عمليات كشتهش��دن آيتاهلل بهش��تي بود كه اگر صرف ًا ايشان كشته
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ميشدند عمليات پيروز بود .ساعت 9ش��ب انفجار صورت ميگيرد و لحظاتي قبل از آن آقایان
رفسنجاني ،بهزاد نبوي ،عس��كراوالدي بهدليل كارهايي كه داش��تند از جلسه خارج ميشوند.
كالهي تا دقايق آخر آنجا بوده اس��ت و بعد آنجا را ترك ميكند .بدينترتي��ب انفجار هفتتير
با مواد منفجرهاي كه از پادگانها مصادره ش��ده بود صورت ميگيرد .ش��نود کمیتهها و س��پاه،
نش��اندهنده این بود که آنها نیز دنبال اين بودند كه ببينند آقاي بهش��تي جزء كشتهش��دگان
است يا نه ،كه بعد معلوم شد .هدف اصلي از انفجار ،آقاي بهش��تي بود و بمب نیز در زیر تريبون
سخنرانی ایش��ان كار گذاش��ته ش��ده بود .ش��دت موج انفجار و كهنهبودن س��اختمان باعث
فروريختن سقف و ریزش آوار ميشود .بيشترين تلفات نیز ناشي از ريزش آوار بود.
بدينترتيب ساعت  9شب هفتتير  1360دايره خشونت و خشونت متقابل در جامعه تكميل
شد و به هم پيوندخورد تا يكدهه ش��اهد خونريزيهاي متقابل و كشتهشدن فرزندان ايران از
هر دو سوي باشد.
درست در فرداي هفتمتير ،طبق برنامه از قبل آماده شده و در پی موافقت با دکتر عبدالرحمن
قاس��ملوـ دبيركل وقت حزبدموكرات كردستان ـ من وس��ه نفر ديگربهعنوان گروه موسس
راديو مجاه��د ،همراه پیک اعزامی حزب  ،عازم مهاباد و كردس��تان ش��ديم .یک��ی دو ماه بعد،
س��ازمان فردي را براي حفاظت به كردس��تانآورد ،هويت او براي همه روش��ن نیس��ت  .آن
شخص كسي نيست جز محمدرضا كالهي .او مدتها در كردستان در بخش راديو بود .كارايي
ويژهاي نداش��ت .براي حفاظت به منطقه منتقل ش��د و تهیه بولتن خب��ری رادیوهای مختلف
ازجمله کارهای او بود .بعدها چند بار او را در بغداد دیدم.
آخرين شنيدههاي من در مورد او اين است كه در روند تحوالت ایدئولوژیکی درون سازمان
مجاهدين ،او هم به لحاظ اعتقادي مس��ئلهدار ش��ده و حتی شنیدم که از س��ازمان کناره گرفته
و یا در حاشیه اس��ت ،ولي بهدليل نقش��ي كه در ماجراي هفتتير داش��ته امكان زندگی علني
ندارد و بهصورت ناش��ناس زندگي ميكند .اما عملي كه سازمان به دس��ت او انجام داد درواقع
تكميلكننده دايره خش��ونت و خش��ونت متقابل و كوري ش��د كه يك دهه جامع��ه ما را تحت
سيطره خود قرار داد و موجي از كشتارهاي متقابل را بهوجود آورد .بنا بر اطالعیه مجاهدین طي
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شش ماه بيش از هزارنفر از نيروهاي جمهوریاسالمی ترور شدند .درسوي ديگر نیز اعدامها 
ي
جمهورياسالمي بر پا بود و روزانه گاه تا صدنفر را اعدام میکرد و در مواردی حتي افرادي را كه
در مسائل نقش نداشتند و گاه بدون احراز هویت اعدام ميكردند .شعاع دايره خشونت روزبهروز
فراتر و فراتر رفت تا به سالهاي بعد كشيد.
اميدوارم آنچه كه بر ما و نسل ما رفت ،درسی باشد برای نسل حاضر و نسل آينده ایران زمین.
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